
REF. GAV16696

975.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 222m² de jardí en venda a La Pineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

265m²
Plànol  

457m²
Dimensions del terreny  

222m²
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

Magnífica vila amb piscina en venda a només 2 minuts
caminant de la platja, a Castelldefels.

Preciosa casa a quatre vents al costat del mar. Situada en un emplaçament a només 2
minuts a peu de la platja, a Castelldefels, amb piscina, barbacoa, celler i places de
pàrquing per a 3 cotxes.

La casa es distribueix en 3 plantes. Es presenta amb bonica façana de marbre
autèntica, molt ben cuidada i amb bons materials.

Accedim a un rebedor que ens condueix fins a la zona de dia de la vivenda un
agradable i molt ampli saló-menjador, 2 dormitoris dobles, un dels quals es fa servir
com a despatx, un bany complet i la cuina independent i molt àmplia amb sortida a
terrassa amb piscina, zona de barbacoa, celler i traster.

Pugem a la primera planta on trobem el dormitori principal tipus suite amb bany
privat, i 2 dormitoris individuals que comparteixen un bany complet. En aquesta
mateixa planta comptem amb una terrassa espectacular d'uns 20m² que rep el sol
durant tot el dia.

La planta superior compta amb lluminós espai sota teulada utilitzat com a zala
polivalent, amb sostres de fusta holandesa, i terres de parquet, amb possibilitat de
construir un bany.

La casa disposa acabats de qualitat, la façana i escales de marbre, finestres de doble
vidre, aire condicionat i calefacció de gas natural.

Una excel·lent oportunitat per a famílies com a primera o segona residència al costat
de la platja. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per
concertar una visita.

lucasfox.cat/go/gav16696

Terrassa, Piscina, Jardí, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Traster,
Safareig, Cuina equipada, Calefacció,
Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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