
VENUT/UDA

REF. GAV22570

1.590.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 2,000m² de jardí en venda a Montemar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

800m²
Plànol  

2.410m²
Dimensions del terreny  

2.000m²
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
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DESCRIPCIÓ

Magnífica i lluminosa vila situada en una parcel·la privada
cantonera de 6 dormitoris i 2.000 m² de jardí amb piscina.

Magnífica i íntima vila en una parcel·la cantonera de 800 m² situada a Montemar,
molt a prop de centre de Castelldefels i amb tots els serveis a l'abast. Està a només 8
minuts amb cotxe de l'aeroport, a 5 minuts dels millors col·legis internacionals de la
zona ia 25 minuts de centre de Barcelona.

L'habitatge es troba sobre una parcel·la de 2.410 m² i disposa d'un ampli jardí que
envolta tot l'edifici, una piscina privada i una fantàstica zona de barbacoa amb forn
de llenya, ideal per cuinar rostits i gaudir de l'excel·lent clima local.

Es distribueix en 2 plantes més soterrani i s'accedeix per la planta baixa. A l'entrar
trobem un gran rebedor que ens condueix a la nostra esquerra, a la gran sala de dos
ambients i doble alçada, amb llar de foc, ia la biblioteca / despatx. A la dreta de
l'rebedor, veurem primer el menjador i una mica més a fons un corredor que dóna
accés a la zona de servei. Aquesta es compon d'un ascensor, un dormitori amb bany
complet de servei, la zona de rentat, assecat i planxa, magatzem i cuina amb accés a
un petit menjador que dóna a la terrassa aporchada. Al davant, l'escala principal ens
porta a la planta superior.

La planta superior disposa d'un gran espai distribuïdor amb obertura a la sala
inferior, on els actuals propietaris tenen una taula de billar. Des d'aquí, s'accedeix a
el dormitori principal dotat d'un gran vestidor i un bany complet amb banyera. A
través d'un passadís en què es troba l'ascensor, arribem a la resta de la zona de nit,
amb altres 3 dormitoris dobles, un d'ells amb terrassa, i 2 cambres de bany complets.

La planta semisoterrani compta amb celler, discoteca, dos dormitoris ventilats, un
bany complet i un garatge per a quatre o cinc cotxes (depenent de la mida), motos i
bicicletes.

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

lucasfox.cat/go/gav22570

Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor
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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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	Magnífica i lluminosa vila situada en una parcel·la privada cantonera de 6 dormitoris i 2.000 m² de jardí amb piscina.

