
SÅLD

REF. VIL18997

€210,000 Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Sovrum  

1
Badrum  

93m²
Byggyta

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Utmärkt helrenoverad lägenhet i en ståtlig byggnad i
centrum av Vilanova i la Geltrú.

Denna 93m² lägenhet ligger på första våningen i en ståtlig byggnad på ett utmärkt
läge, i centrum av Vilanova i la Geltrú, med en mängd olika faciliteter i närheten.
Byggnaden har totalrenoverats, har ett solarium och delas endast med två andra
egenskaper.

När vi når första våningen finner vi denna vackra fastighet. Inträde ett stort
vardagsrum med matsal med balkong och fönster vi leder till ett fullt utrustat öppet
kök. I sovplatsen leder en liten hall till 3 sovrum, varav två är singel. Ett av dessa
sovrum har tillgång till en liten innergård och den andra leder till en balkong. Det
stora sovrummet har också en balkong, samt en inbyggd garderob. Dessutom har
lägenheten ett komplett badrum, inrett med dusch och skärm.

På taket finner vi ett fantastiskt 43m² terrass-solarium med utsikt som endast delas
med en annan fastighet.

Fastigheten har en varmvattenpanna och elen som behövs för att lägga till ett split
luftkonditioneringssystem är fullt installerade. Miljön är av största vikt i denna
miljövänliga egendom, så den har också energieffektiv elvärme och solpaneler.

Lägenheten är färdig till en mycket hög standard, med helt nya finish. Vänligen
kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/vil18997

Naturligt ljus, Parkett, Balkong, Solpaneler,
Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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