REF. GAVR18363

€2,500 al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 93m² de jardí en lloguer
a La Pineda
Espanya » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860

4

2

116m²

17m²

93m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Jardí

LLOGAT/ADA

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

Casa de 4 dormitoris lloguer a prop de la platja i de
col·legis a La Pineda, Castelldefels.
Aquesta casa té un emplaçament excepcional a pocs minuts a peu de la platja i prop
de col · legis internacionals i públics.
A la planta principal de l'habitatge trobem l'elegant cuina independent i totalment
equipada, així com l'ampli saló-menjador amb llar de foc just davant. També disposa
d'una estada que es podria fer servir com a dormitori o despatx, segons convingui, a
més d'un bany complet.
La planta superior ofereix dos dormitoris dobles, un dormitori per a nens i un elegant
bany complet. El dormitori principal té accés a un balcó privat amb vistes al mar.

lucasfox.cat/go/gavr18363
Vistes al mar , Jardí, Terrassa, Parquet,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Balcó,
Llar de foc, Traster

Els exteirores compten amb zona d'aparcament i una terrassa recentment
pavimentada que ofereix una gran quantitat d'espai per gaudir dels mesos d'estiu
amb la família i amics.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres 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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