REF. GAV17175

€1,198,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Montemar
Espanya » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa aparellada amb acabats d&#39;alta
qualitat i característiques exclusives, amb jardí privat i
piscina desbordant, en venda a Can Roca.
Exclusiva casa aparellada de 406 m² situada en un recinte privat a la zona de Can
Roca, a Castelldefels. L'habitatge disposa d'acabats de la més alta qualitat, així com
característiques exclusives, com un ampli jardí privat amb piscina desbordant i un
ascensor, entre d'altres.
Accedim per la planta principal, que disposa d'un rebedor que dóna pas al salómenjador d'uns 35 m², amb cuina office oberta. També consta d'un dormitori doble,
una cambra de bany complet, així com una fantàstica zona amb bany turc i jacuzzi
privat amb abundant llum natural.
La planta superior hi la zona de nit, que consisteix en 3 dormitoris dobles, un dels
quals té bany privat amb jacuzzi i vestidor. Els altres 2 dormitoris comparteixen un
bany complet. L'última planta o golfes compta amb amb un ampli espai diàfan d'uns
70 m² amb bany i una barra de bar. Finalment, la planta inferior disposa d'un garatge
de 2 places i una zona de safareig.

lucasfox.cat/go/gav17175
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Spa, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Llar de foc, Safareig,
Sistema domòtic, Vestidor, Vistes

Una excel·lent oportunitat per a famílies que vulguin gaudir d'aquesta exclusiva
habitatge a Can Roca. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o
per organitzar una visita.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya

