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DESCRIPCIÓ

Habitatge històrica totalment restaurada amb vistes, un
ampli jardí i piscina desbordant ubicada a Montemar.

Aquest castell històric prop de la mar ofereix vistes impressionants i s'ha restaurat
per oferir tot el luxe d'una fantàstica casa moderna, combinada amb infinitat de
característiques originals que el converteixen en un lloc únic per viure.

Torre Fael és una part important de el patrimoni local, i un element clau d'aquesta
meravellosa vivenda. Originalment, és una de les 11 torres de vigilància medievals de
Castelldefels, i va ser construïda al segle XVI. A la fi de segle XIX, es va convertir en
part integral de l'castell.

En 2018, es va instal·lar aire condicionat a totes les estances, es van renovar els
banys i la cuina, i es va col·locar una piscina infinita impressionant i un espai de
gimnàs en el nivell inferior.

S'accedeix per unes portes automàtiques i un espai d'estacionament, a través d'un
camí privat que condueix a una gran entrada ia una font. L'habitatge es troba en una
àmplia parcel·la amb les seves vinyes originals i varietat de plantes, palmeres i arbres
fruiters. També compta amb diversos espais exteriors dissenyats per gaudir i admirar
les vistes, inclòs un porxo cobert, una piscina i una terrassa.

L'exterior de l'habitatge és impressionant, amb una barreja de pedra i metall que es
combina amb impressionants finestres que posen en relleu la història de la casa. A
l'interior, els espais són grans i amb acabats magnífics, sostres alts i bigues de fusta.
A més, les estades compten amb arcs, escales de pedra i terres de terracota.

Trobem abundants característiques meravelloses en els enormes espais de vida de la
planta baixa, que també tenen un accés a jardí. Aquesta altura es compon de zona de
menjador i entreteniment, així com d'un saló i una cuina ben equipada. Aquest nivell
també compta amb un dormitori de servei i bany.

A la planta superior, se situen 3 dormitoris que gaudeixen d'acabats d'alta gamma, la
majoria amb banys i vestidors fantàstics. El gran dormitori principal compta amb
sortida a una terrassa privada de 60 m². També hi ha una sala que podria convertir-
se en un altre dormitori.

lucasfox.cat/go/gav21847

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Gimnàs, Sostres alts, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Llar de foc, Vestidor, Vistes
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La torre es divideix en 3 plantes, més una terrassa amb mirador al terrat. Dues de les
plantes ofereixen dormitoris, a les quals dóna servei un bany gran. Un dels
dormitoris gaudeix d'un balcó encantador i, l'altre, d'un vestidor. La tercera planta
encara no s'ha renovat, però ja s'ha sol·licitat permís a el patrimoni cultural.

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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