
CASA ENTREMITGERES
TOTALMENT MOBLADA

- Casa aparellada totalment moblada.
- Tubs solars amb total aprofitament de la llum natural. 
- Situada en urbanització jove amb vivendes noves d’última construcció. 

Caracter íst iques de la casa:   

Raons per comprar :  

www.domusgrup.com |  info@domusgrup.com

3 dormitor is 123m úti ls Zona camp de futbol 190.000€

Besalú,  La  G arrotxa

123m² útils
25 m² de jardí
3 dormitoris
2 banys
2 plantes
Aire acondicionat

Calefacció gas natural
Terrassa
Garatge
Disponibilitat immediata
Banyera
Asolellada

Orientació est-oest
Electrodomèstics
Parquet
Totalment moblada
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Casa aparellada entremitgeres que forma part d’un conjunt de sis vivendes. 

Ubicada en una de les urbanitzacions més joves del poble i en vies de creixement, 

disposa de molt d’espai de zona verda als seus voltants. Instal·lacions esportives 

molt properes i no a més de 10 minuts caminant del centre de la vila.

Vivenda entremitgeres totalment moblada, amb electrodomèstics d’última 

generació i mobiliari en perfecte estat. Orientació oest per la seva façana princi-

pal i est per la façana posterior, on hi trobarem la terrassa exterior.

Casa de dues plantes amb sala d’estar, cuina, bany i garatge a planta baixa. A 

planta primera hi trobarem un altre bany i les tres habitacions, la més gran 

d’aquestes amb vestidor. Paviment de parquet en totes les seves habitacions. 

Tubs solars instal·lats a l’espai d’escala que accedeix a primera planta i al bany 

gran, amb total apro�tament de la llum natural durant tot el dia, ideal per             

habitacions on no tenen obertures a l’exterior.

Calefacció mitjançant radiadors amb caldera de gas i unitats d’aire condicionat a 

l’habitació gran i a la sala d’estar.

Terrassa exterior, accessible des de la sala d’estar, situada a la façana est de la 

vivenda.

CARACTER ÍSTIQUES
Endinsa’t  a casa teva

“Vivenda totalment moblada,
amb electrodomèst ics  d ’úl t ima

generació i  mobi l iar i  en
perfecte estat”
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GALERIA
Coneix tots els seus racons

EXTERIOR

EXTERIOR
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CUINA

SALA D’ESTAR



BANYS
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HABITACIÓ  1

HABITACIÓ  GRAN



HABITACIÓ  2
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