
VENUT/UDA

REF. GAV10960

3.400.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 6 dormitoris amb 1,000m² de jardí en venda a Bellamar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

724m²
Edificats  

1,068m²
Dimensions del terreny  

65m²
Terrassa  

1,000m²
Jardí

+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

Fantàstica vila moderna totalment reformada amb vistes
panoràmiques a Castelldefels i al mar.

Aquesta imponent vila és l'epítom de la vida privilegiada en un dels barris més
exclusius de Castelldefels ja només 20 minuts de Barcelona. Perfecta com a habitatge
familiar o com a inversió, amb una rendibilitat de fins al 5%.

Aquesta àmplia habitatge ofereix una superfície de 768 m² i es distribueix en 4
plantes, amb un disseny modern espectacular basat en acabats de porcellana blanca
i zinc color antracita. Totes les plantes Ofereixen unes parets de vidre i espais oberts
per aprofitar la llum natural i oferir vistes des de pràcticament totes les estances.

Els grans exteriors són perfectes per gaudir de l'clima excel·lent i les precioses vistes,
amb 3 terrasses i un gran jardí de 1.000 m² amb una atractiva piscina i zona chill-out.
Aquí trobareu una infinitat d'opcions per relaxar-se, menjar a l'aire lliure o rebre a
convidats, amb l'increïble Mediterrani i el capvespre com a teló de fons.

La casa incorpora els luxes més moderns i les millors tecnologies de segle XXI, amb
tocs arquitectònics innovadors com el gran saló de sostres de doble alçada amb llar
de foc i enllaç amb la cuina, amb acabats en quars i fusta natural. Hi ha una oficina /
biblioteca privada en primera planta, amb terres de vidre i vista panoràmica sobre el
mar, i totes les estances comparteixen aquestes vistes increïbles.

En total hi ha 6 dormitoris, tots distribuïts en les últimes 3 plantes, amb diverses
sales d'estar, vestidors i terrasses, mentre que el soterrani alberga un gran celler i un
gimnàs amb molta llum i vistes a la mar. També disposa d'un garatge per a 4 cotxes.

lucasfox.cat/go/gav10960

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, Obra nova, Renovat, Safareig,
Saló de bellesa , Seguretat, Traster, 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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	Fantàstica vila moderna totalment reformada amb vistes panoràmiques a Castelldefels i al mar.

