
SÅLD

REF. VIL29582

360 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Sovrum  

2
Badrum  

121m²
Planlösning

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

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


ÖVERBLICK

Magnifik lägenhet på andra våningen med utmärkta ytor, i
en byggnad med hiss och två parkeringsplatser, belägen
på Rambla de Vilanova i la Geltrú, bredvid alla tjänster
och butiker.

Denna vackra lägenhet har en mycket praktisk layout. Vi går in genom en mysig hall
som leder oss till vardagsrummet med tillgång till två balkonger, en av dem med
tillräckligt med utrymme för att placera bord och stolar.

I matsalen hittar vi ett vackert fullt utrustat öppet kök med induktionshäll, huva, ugn
och mikrovågsugn.

Å andra sidan består fastigheten av tre dubbelrum (två av dem med en inbyggd
garderob och ett med tillgång till balkongen). Det bör noteras att ett av sovrummen
erbjuder ett omklädningsrum med möjlighet att omvandla det, om så önskas, till ett
enkelrum. Layouten kompletteras med två vackra helrenoverade badrum, ett med
badkar och det andra med dusch.

Fastigheten är utrustad med dubbelglasade aluminiumfönster, luftkonditionering,
uppvärmning, parkettgolv och en gaspanna.

I priset ingår två parkeringsplatser som kan nås med hissen på fastigheten och det är
möjligt att köpa ytterligare ett utrymme om så önskas. Fastigheten har också ett stort
solarium för exklusiv användning.

Det är en idealisk möjlighet för alla som letar efter ett vackert och modernt hem
beläget i Vilanovas centrum och utan behov av reform, eftersom det är i perfekt skick.

lucasfox.se/go/vil29582

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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