
VENUT/UDA

REF. GAV12615

1.200.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 15m² terrassa en venda
a Montemar
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

536m²
Plànol  

664m²
Dimensions del terreny  

15m²
Terrassa

+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 familiar molt àmplia de 5 dormitoris amb jardí i
piscina en venda en una zona tranquil·la a prop del centre
de Castelldefels i la platja.

Aquesta magnífica casa es situa en un recinte de 664 m² a Montemar Alt,
Castelldefels, en una zona tranquil·la a prop de tots els serveis i comoditats. Es tracta
d'un habitatge de 536 m² distribuïda en tres plantes, que es comuniquen entre si per
un ascensor.

Accedim a la casa per un porxo davanter. A la planta baixa hi trobem l'aparcament
amb capacitat per a quatre cotxes. Des d'aquí podem agafar l'ascensor fins a la
primera planta, que consta d'un dormitori amb el seu propi bany, que també actua
com a bany de cortesia. A continuació donem amb la cuina espaiosa i el gran saló
amb llar de foc d'acer inoxidable per dins, pel que és molt duradora. Les dues
estades tenen sortida a un porxo del darrere que dóna al jardí i la piscina. Els
exteriors estan molt ben cuidats.

A la segona planta hi ha uns espais molt grans i diàfans que donen pas a quatre
dormitoris dobles. El dormitori principal té el seu propi bany amb banyera
d'hidromassatge i sortida a una terrassa molt espaiosa amb vista sobre la piscina i al
jardí. Hi ha un segon dormitori amb bany privat amb banyera, i els dos dormitoris
restants comparteixen un bany que també té banyera.

Una escala de cargol ens condueix a una agradable golfes, que pot utilitzar com a
dormitori addicional, i al solàrium, des del qual s'aprecien unes vistes meravelloses a
la muntanya.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta preciosa casa familiar.

lucasfox.cat/go/gav12615

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Renovat, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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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