REF. GAV24044

€980,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a La Pineda
Espanya » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa adossada de 228 m² amb accés directe a la
platja, en venda en una de les millors zones de
Castelldefels.
Aquest habitatge es troba en una comunitat molt privada, ja que per accedir-hi,
s'utilitza un passatge privat. Se situa a la zona de la Pineda, a 100 metres de la platja
de Castelldefels. Castelldefels és una localitat oberta a la mar amb una ubicació
privilegiada, amb un excel·lent clima mediterrani i situada a tan sols 25 minuts de
centre de Barcelona.
A la planta baixa, ens trobem amb un saló-menjador a dos altures amb llar de foc,
una cuina i un lavabo de cortesia que conformen la seva zona de dia.
A la zona superior s'ubica la zona de nit amb els seus quatre dormitoris, inclòs el
principal amb bany privat.

lucasfox.cat/go/gav24044
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic , Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Vistes,
Zona chill-out

La segona planta acull una terrassa solàrium amb impressionants vistes.
Finalment, la planta inferior disposa d'un gran saló familiar amb llar de foc i llum
natural. En aquesta planta es troba també el garatge que inclou instal·lacions per a la
connexió de rentadora i assecadora.
En els exteriors podrà gaudir d'un jardí privat, solàrium amb magnífiques vistes i un
jardí comunitari amb dues piscines.
Quant a les seves característiques, ve equipada amb calefacció mitjançant caldera de
gas de condensació i radiadors, aire condicionat fred / calor i terra de parquet a tota
la casa.
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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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