REF. VIL36610

379 000 € Lägenhet - Såld

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Cubelles, Barcelona
Spanien » Barcelona » Cubelles » 08880

3
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Badrum

Planlösning

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.se

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
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ÖVERBLICK

Spektakulär duplex vid havet med intern hiss, belägen i
La Mota de Sant Pere, Cubelles, Costa Dorada, en
fastighet helt anpassad för personer med nedsatt
rörlighet.
Huvudvåning:
1 enkelrum
1 dubbelrum med eget badrum. med komplett badrum med dusch
1 badrum med dusch
1 fristående kök
1 tvättstuga
1 matsal
1 terrass

lucasfox.se/go/vil36610
Havsutsikt, Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Tvättstuga, Skönhets salong ,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats

Andra våningen:
1 sovrum med eget badrum och komplett badrum med dusch
1 täckt terrass
1 öppen terrass
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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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