
PREU REBAIXAT

REF. GAV22176

2.500.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 650m² de jardí en
venda a Montemar
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

510m²
Edificats  

1,002m²
Dimensions del terreny  

200m²
Terrassa  

650m²
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 habitatge d&#39;obra nova amb molta
privacitat, 6 dormitoris amb vistes, jardí, i piscina amb
zona de chill-out.

Aquesta magnífica habitatge just acabada de 510 m² es situa en un dels millors
enclavaments de la zona, perfectament comunicada amb els voltants i prop de el
centre de diverses poblacions de la comarca del Garraf.

La casa es distribueix en 3 plantes. A l'entrar des del carrer, la casa disposa d'un
espai per deixar fins a 3 vehicles, accés exterior a jardí i a l'ascensor que permet
descendir a l'garatge per guardar els vehicles a la planta inferior.

Creuant el llindar de l'entrada a la planta baixa, trobem un distribuïdor que dóna
accés a un dormitori amb bany privat, altres 3 amplis dormitoris i un bany complet
que dóna servei a aquestes estances, deixant a la nostra dreta les escales que
condueixen a la resta de altures.

A la primera planta tenim el dormitori principal amb un gran bany privat amb
banyera i dutxa independents, i un gran estudi (que es podries destinar a despatx,
biblioteca, gym, entre d'altres). Les dues estades es beneficien d'accés a una gran
terrassa amb vistes que ocupa tota la longitud de l'edifici.

La planta àtic es compon de gran solàrium de 120 m² amb vistes panoràmiques, on
poder gaudir de la seva intimitat o celebrar una reunió d'amics.

A la planta inferior disposem d'un gran saló amb terrassa, menjador i cuina oberta.
Aquests espais es presenten per acabar, la qual cosa permet a l'comprador triar les
qualitats, distribució i disseny que prefereixi. Des d'aquí, accedim a jardí, piscina i la
zona chill-out o barbacoa.

En aquesta mateixa planta hi ha el dormitori de convidats amb bany privat, i la zona
de rentat i planxa que connecta amb el traster i el garatge.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/gav22176

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Safareig, 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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