
VENDIDO

REF. STC26712

309.500 € Apartmento - Vendido
Apartmento Nova construção Quarto à venda em Sant Cugat, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

1
Quartos  

1
wc  

43m²
Plano

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.pt Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Excelente apartamento novo em construção localizado no
centro nevrálgico de Sant Cugat, perfeito para
investidores ou casais que desejam começar uma vida
juntos.

Este apartamento faz parte do fantástico empreendimento Francesc Moragas,
localizado no eixo comercial mais importante de Sant Cugat del Vallès, a apenas 5
minutos da estação ferroviária e a 50 metros do centro nevrálgico da cidade. A
promoção oferece um total de 10 imóveis, sendo seis andares e quatro moradias
unifamiliares.

Este imóvel específico é composto por um hall, uma sala de estar / jantar com
cozinha americana equipada com electrodomésticos topo de gama, um quarto e uma
casa de banho.

É uma construção moderna e elegante, projetada para o conforto de toda a família.
Uma construção em carpintaria exterior em alumínio e vidro laminado com câmara de
ar tipo Climalit para garantir a máxima eficiência energética. A moradia tem ainda
excelentes acabamentos interiores, com roupeiros embutidos, portas lacadas e
maciças e soalho flutuante AC4. Inclui ainda garagem e arrecadação no mesmo
edifício.

lucasfox.pt/go/stc26712

Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Edifício modernista,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Painéis solares , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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