
VENUT/UDA

REF. GAV20336

3.500.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 250m² de jardí en
venda a Bellamar
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

925m²
Plànol  

1.583m²
Dimensions del terreny  

250m²
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

Exclusiva vila de luxe situada a la zona més privilegiada
de Castelldefels. Un habitatge que garanteix una alta
qualitat de vida i una privacitat excepcional al seu
propietari.

Moderna, privada, luxosa i exclusiva són les quatre paraules que defineixen aquesta
vila situada a la zona més privilegiada de tot Castelldefels: Bellamar. 
Bellamar es situa a pocs minuts dels millors col·legis internacionals ia 15 minuts de
l'aeroport de Barcelona.

La casa va ser construïda el 2017 i es presenta en estat impecable. L'habitatge
disposa de 1.000 m² reals i 1.583 m² de parcel·la.

Aquesta meravellosa casa està distribuïda en quatre plantes i disposa de sis
dormitoris, incloent el principal amb bany privat, vistes a la muntanya i molta llum
natural durant el dia. Tots els dormitoris compleixen amb l'estil minimalista de la
casa. Cinc banys més donen servei a la resta de la vila. L'habitatge també disposa
d'un saló, una cuina, un garatge de dues places i espais com a zona de jocs, zona de
rentat, gimnàs i zona d'oci amb taula de billar.

Els acabats són d'alta qualitat, elegits perfectament perquè coincideixin amb l'estil
principal de l'habitatge.

lucasfox.cat/go/gav20336

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sala de jocs, Safareig, Parc infantil,
Obra nova, Cuina equipada, Calefacció,
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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	Exclusiva vila de luxe situada a la zona més privilegiada de Castelldefels. Un habitatge que garanteix una alta qualitat de vida i una privacitat excepcional al seu propietari.

