
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. VIL38675

309 000 € Lägenhet - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Cubelles, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Cubelles »  08880
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ÖVERBLICK

Utmärkt och ljus 3-rumslägenhet med bra orientering,
gemensamhetsyta och dubbel parkeringsplats till salu i
byggnad med hiss i Cubelles.

Utmärkt och ljus lägenhet belägen i ett strategiskt område i Cubelles, nära all service
och motorväg, tio minuter med bil från Vilanova i la Geltrú.

Gården byggdes 2005 i två våningar, med ett stort gemensamt område med pool.
Huset har parkering för två bilplatser, förråd, terrass för privat bruk och är i utmärkt
skick. Lägenheten har en bebyggd yta på 124 m² enligt fastighetsregistret, varav ca 101
m² är användbar.

När vi kommer in i huset finner vi en stor hall som leder till de olika rummen. Å ena
sidan, till vänster, finns dagdelen med ett ljust och rymligt vardagsrum-matsal med
tillgång till en stor terrass med direkt solljus och ett fristående kök fullt utrustat med
elektrisk ugn, gasspis, fläkt och med tvättplats utomhus.

Nattområdet har tre sovrum: två exteriör dubbelrum med mycket naturligt ljus och
master bedroom med sitt omklädningsrum, komplett badrum med badkar och
balkong. I samma område finns ett komplett badrum med dusch.

Huset utmärker sig för sin högsta kvalitet, den goda fördelningen av rummen, sin
goda orientering och det stora gemenskapsutrymmet. Terrassen är för exklusiv privat
användning så att du kan njuta av en grillfest med familj eller vänner.

Ett utmärkt tillfälle för dig som letar efter komfort och utomhusutrymme. Kontakta
oss för mer information.

lucasfox.se/go/vil38675

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Skönhets salong,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekplats, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, 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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