
PREU REBAIXAT

REF. GAV17643

1.020.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 372m² de jardí en venda a Gavà Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

7
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

480m²
Plànol  

496m²
Dimensions del terreny  

89m²
Terrassa  

372m²
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

Àmplia i lluminosa vila de 7 dormitoris amb jardí i piscina,
en venda a la zon molt tranquil·la i envoltada de
vegetació de la Sentiu, a Gavà.

Vila de 480 m² situada en una zona residencial molt tranquil·la, davant d'una zona
protegida on no està permès edificar i envoltada de vegetació. Es troba a menys de
10 minuts amb cotxe de restaurants, supermercats, escoles, a 15 minuts de l'aeroport
i 25 minuts de Barcelona.

L'habitatge està construït amb materials d'òptima qualitat com el sòl de marbre,
entre d'altres. És autònoma en electricitat amb panells solars instal·lat a la teulada i
té aire condicionat. Ofereix amplis espais privats, així com zones comunes perfectes
per gaudir en família durant tot l'any. La vila es distribueix en diverses entreplantes i
totes les estances reben abundant llum natural i vistes a la natura que les envolta.

Accedim per la planta baixa i tenim un saló a mà esquerra i un altre saló amb llar de
foc a mà dreta, totalment diferenciats. Vam baixar mitja planta i ens trobem un
espaiós menjador amb grans finestrals que donen a la balconada, així com una gran
cuina amb sortida a terrassa i un bany complet.

Una altra mitja planta més avall disposa de 2 dormitoris dobles (1 amb bany privat),
accés al celler i una sala de jocs en 2 nivells. La planta inferior ofereix un saló d'estiu
d'estil eivissenc amb llar de foc i sortida a un gran porxo, zona de barbacoa i una
zona chill-out amb hamaques. Aquest nivell també dóna accés a l'garatge, actualment
condicionat com gimnàs, així com a jardí i la piscina d'Electolisis Salina.

Tornant a la planta baixa, vam pujar mig tram i trobem el dormitori principal que és
una màster suite amb 2 vestidors i bany privat amb banyera. En aquesta planta també
hi ha un altre dormitori doble. Si pugem altra mitja planta més tenim 2 dormitoris
dobles i un bany complet, i en l'entreplanta següent hi ha 2 dormitoris dobles més
(un d'ells condicionat com a safareig. Finalment, a la planta superior hi ha 2 grans
terrasses amb precioses vistes.

Hi ha la possibilitat d'instal·lar un ascensor dins de la casa.

Una excel·lent oportunitat per a famílies com a primera o segona residència gràcies a
les seves grans dimensions i ben situat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a
més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/gav17643

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Llar de foc, Exterior, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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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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	Àmplia i lluminosa vila de 7 dormitoris amb jardí i piscina, en venda a la zon molt tranquil·la i envoltada de vegetació de la Sentiu, a Gavà.

