REF. GAV17618

€1,260,000 Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 235m² de jardí en
venda a Montemar
Espanya » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860

4

3

298m²

533m²

144m²

235m²

Dormitoris

Cambres de bany
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Dimensions del terreny
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Jardí

VENUT/UDA

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

Meravellosa vila de luxe recentment reformada, amb
amplis espais i precioses vistes clares a la muntanya, en
venda en una zona molt tranquil·la de Castelldefels.
Fantàstica vila de luxe situada en una zona molt tranquil · la i amb precioses vistes a
la muntanya i el mar de lluny, a Castelldefels i amb tots els serveis a l'abast.
L'habitatge està acabada de reformar per complet, amb excel·lents materials i
estades molt àmplies, així com colors clars que la fan molt acollidora. Hi ha la
possibilitat de realitzar algunes modificacions, segons convingui.
Accedim per la planta baixa, que disposa d'un saló-menjador amb llar de foc i sortida
al jardí, la espaiosa cuina i un bany complet. La primera planta compta amb un
rebedor, 2 dormitoris dobles i un bany complet. La segona planta també consta de
rebedor, 2 dormitoris dobles més i un bany. Tots els dormitoris tenen sortida a un
ampli balcó. La planta superior ofereix un gran solàrium amb precioses vistes clares
a la muntanya, a Castelldefels i al mar al lluny.

lucasfox.cat/go/gav17618
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Llum natural, Parquet,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Exterior, Llar de foc, Renovat, Safareig,
Traster, Vestidor, Vistes

Una excel·lent oportunitat per a famílies com a primera o segona residència, en una
zona molt tranquil · la i amb boniques vistes. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per a més informació o per concertar 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.
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