
VENUT/UDA

REF. SIT2660

2.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Rat-Penat
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Rat-Penat »  08860

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

307m²
Edificats  

766m²
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

Una oportunitat única per adquirir una vila de luxe amb
fabulosos detalls com una piscina, diverses terrasses i
precioses zones per menjar a l&#39;aire lliure, a només 5
minuts de la platja de Castelldefels.

Construïda en 2014, aquesta fantàstica casa de luxe es troba en una ubicació
envejable en una zona verda i tranquil·la, a la banda de el Parc Natural de Garraf. El
seu emplaçament és tranquil i segur i ofereix vistes panoràmiques a la mar.

A nivell de carrer hi trobem el rebedor, un traster, un garatge de 2 places i escales
fins a l'oficina, 2 dormitoris dobles i una cambra de bany que es troben a la següent
planta. Davant de la casa, a la primera planta, hi ha una terrassa amb gespa artificial,
actualment usada com a parc infantil.

A la segona planta trobem el saló-menjador de planta oberta i la cuina, juntament
amb una bonica terrassa per menjar a l'aire lliure i un safareig. La tercera planta acull
el dormitori principal amb el seu bany privat i vestidor, 2 dormitoris dobles amb
cambres de bany privat i una altra terrassa. A dalt trobem una gran terrat amb una
fantàstica zona d'estar amb bar i piscina, a més d'un dormitori de convidats amb
bany.

El jardí es troba en la següent planta i es troba darrere de la casa. La propietat està
preparada per instal·lar un ascensor que comunicarà la planta baixa amb la segona
planta, on es troba el saló-menjador.

Una propietat d'aquestes característiques apareix escasses vegades en el mercat, de
manera que es tracta d'una oportunitat insuperable per a una família que busqui la
seva casa de somni a la costa a sud de Barcelona.

lucasfox.cat/go/sit2660

A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cinema domèstic, Seguretat, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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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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	Una oportunitat única per adquirir una vila de luxe amb fabulosos detalls com una piscina, diverses terrasses i precioses zones per menjar a l&#39;aire lliure, a només 5 minuts de la platja de Castelldefels.

