
REF. SIT1007

3.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a La Pineda
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

607m²
Plànol  

1,066m²
Dimensions del terreny

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Habitatge d&#39;obra nova amb un jardí ampli i acabats
d&#39;alta qualitat

Aquesta impressionant vila contemporània es troba en un barri exclusiu a poques
illes de la platja, entre Castelldefels i Gavà.
Compta amb acabats d'alta qualitat i ha estat dissenyada amb totes les comoditats
modernes, a més d'una bona estètica.

Aquesta vila es troba a l'altre costat del carrer de la platja entre Castelldefels i Gavà
Mar.
Situat a la costa directament entre Sitges i Barcelona, Gavà Mar ofereix el millor de
Barcelona, dins de la serenitat de la seva tranquil suburbana. Aquesta elegant barri
està envoltat de aromàtics pins, adornat amb quilòmetres de platges resplendents i
emmarcat per les impressionants muntanyes de parc natural de Garraf. Per tant, no
és d'estranyar que Gavà Mar és una perspectiva atractiva per a una àmplia varietat de
famílies internacionals que es traslladen a Barcelona.
Les instal·lacions locals inclouen diversos restaurants de prestigi i el centre de
benestar Accura; d'altra banda les ciutats veïnes de Castelldefels i Gavà tenen una
gran quantitat de botigues, comerços i escoles, entre elles la internacionalment
reconeguda British School of Barcelona i al Lycée Français de Gavà Bon Soleil. A més,
una gran varietat de clubs esportius situats a Castelldefels i Gavà ofereix una varietat
d'activitats per als amants de l'esport, per exemple les àmplies instal·lacions
esportives olímpiques ubicades al Canal Olímpic, la famosa acadèmia de tennis
Sánchez-Casal i diversos clubs marítims per practicar activitats de vela, kite-surf i
esquí-surf.
Aquesta propietat està molt ben comunicat amb transport a través de les autopistes
C31 i C32 que connecten Gavà Mar a l'aeroport internacional de Barcelona en uns 10
minuts i a al centre de Barcelona en 25 minuts. També és a prop d'una gran varietat
de transport públic, tant per carretera com per ferrocarril, el que fa de Castelldefels
una llar ideal per al viatger de negocis.

lucasfox.cat/go/sit1007

Piscina, Piscina coberta , Jacuzzi, Spa,
Gimnàs, Ascensor, Aparcament, Barbacoa,
Cinema domèstic, Obra nova,
Sistema domòtic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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