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Deixa de somiar i comença a viure

Residencial Santa Eulàlia
L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT

BENVINGUT A LA TEVA NOVA LLAR,
AL COR DEL BARRI DE SANTA EULÀLIA:
Residencial Santa Eulàlia es una promoció d´obra nova i
innovadora situada al emblemàtic barri de Santa Eulàlia.
Una finca dissenyada per combinar la modernitat i l’estil de
vida actual, amb tota tradició i oci de la ciutat de Barcelona.

CONSTRUÏM CASES PENSANT EN PERSONES
Tenim l´habitatge que millor s´adapta
a les teves necessitats.

Gaudeix de viure al centre de L’Hospitalet del Llobregat. A
tant sols 2 minuts del carrer de Santa Eulàlia i l’Avinguda
del Carrilet, centre neuràlgic i de comunicació.

Tria el teu habitatge:
• 2 i 3 dormitoris.
• Àtics amb terrassa.
• Dúplex amb jardí.

Al barri de Santa Eulàlia trobem un entorn tranquil,
tradicional i localitzem el comerç de proximitat, botigues
i supermercats del barri. A escassos metres tindrem el
Centre Comercial Gran Via 2, amb una amplia oferta en
cinemes, restaurants i modernes àrees d’oci.

Tots ells amb:
• Acabats d´alta qualitat.
• Cuines amoblades i equipades.
• Garatges i trasters.

Davant de la promoció es troba la Plaça dels Avis, un espai
lúdic on els més petits de la família podran gaudir d´un parc
i zona de jocs.
Tanmateix, el barri ofereix tots els serveis en quant a:
Educació • Tant primària com secundària, ja siguin escoles
públiques, concentrades com privades.
Mobilitat • El barri té una parada del Metro de Barcelona
-Santa Eulàlia- i dels ferrocarrils catalans -Ildefons Cerdà
i Europa | Fira-, a més de la xarxa d’autobusos urbans i
interurbans que circulen pels seus carrers.
Sanitat • Hospital de Bellvitge, Centre d’Atenció Primària
d’Amadeu Torner, a escassos metres de la promoció.
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