
REF. VIL37593

290.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 9m² terrassa en venda a
Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

106m²
Plànol  

9m²
Terrassa

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis exterior, molt ben orientat i amb molta llum, amb 3
dormitoris i 2 banys a una quarta planta amb ascensor i
aparcament en venda a Vilanova i la Geltrú.

Pis en venda ubicat a Vilanova i la Geltrú en una zona molt propera al centre. La finca
es va construir a l'any 2003 i disposa de cinc plantes amb ascensor. Aquest habitatge
es troba a la quarta planta i es presenta en excel·lent estat de conservació.

El pis compta amb una superfície construïda de 117 m² segons cadastre i una
superfície útil de 106 m² totalment exterior.
En entrar a la vivenda, ens trobem amb un ampli rebedor que dóna accés a les
estades. D'una banda, podem apreciar una cuina estil office, totalment equipada amb
vitroceràmica, forn i campana extractora, amb sortida a safareig independent cobert.
Per altra banda, ens acull un ampli i lluminós saló-menjador amb sortida a una
àmplia terrassa, amb capacitat per a taula i cadires.

Per acabar, el rebedor ens dóna accés a la zona de nit a través d'un passadís, on es
distribueixen els dormitoris i banys. Es disposa el dormitori principal amb bany
complet privat amb plat de dutxa i sortida a una terrassa compartida amb un altre
dels dormitoris, doble també. Finalment, ofereix un tercer dormitori doble i un bany
complet amb banyera.

L'habitatge compta amb calefacció a gas per mitjà de radiadors en tots els seus
ambients, fusteria d'alumini, doble vidre, terres de gres i plaça d'aparcament per a un
cotxe. El pis destaca per la seva gran lluminositat, així com per l'excel·lent distribució
de les estances i també per l'amplitud i la funcionalitat de les mateixes.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/vil37593

Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Saló de bellesa ,
Safareig, S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals

REF. VIL37593

290.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 9m² terrassa en venda a
Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

106m²
Plànol  

9m²
Terrassa

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/vil37593
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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