
VENUT/UDA

REF. GAV24598

535.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 2 dormitoris amb 15m² terrassa en venda a La Pineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

108m²
Plànol  

15m²
Terrassa

+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

Excel·lent pis de 112 m² totalment renovat i amb llicència
turística en una de les millors zones de Castelldefels.

Aquest fantàstic pis està ubicat en una de les zones més demandades a Castelldefels,
La Pineda, a la tercera línia de la platja, a una zona tranquil·la residencial, ben
comunicada ia prop a tots els serveis i zona d'oci. Es troba en una comunitat amb
piscines, pista de tennis i zones enjardinades a la segona planta de finca.

El pis està completament reformat Alberga un ampli saló-menjador amb sortida a
una bonica terrassa amb vistes a la comunitat i les piscines i amb cuina semioberta.
Ofereix també dos dormitoris dobles i dos banys complets amb plat de dutxa.

Es tracta d´un habitatge molt assolellat, exterior, amb bona alçada i acabats de gran
qualitat. Està equipada amb terres de porcellanat, fusteria d'alumini amb climalit,
calefacció per radiadors de gas natural i aire condicionat de fred i calor a totes les
estances. També té preses d'antena als dormitoris i el saló, focus encastats a tot
l'habitatge i parets llises.

La zona comunitària disposa d´una pista de tennis, dues piscines i una zona
enjardinada. Inclou una plaça d´aparcament per a un cotxe gran i un traster.

El pis és a 5 minuts de la platja, a tocar de l'aeroport, a 15 km de Barcelona ciutat i
molt ben comunicat amb diferents zones de Barcelona i la costa.

lucasfox.cat/go/gav24598

Terrassa, Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Sistema domòtic, Renovat,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Excel·lent pis de 112 m² totalment renovat i amb llicència turística en una de les millors zones de Castelldefels.

