
REF. GAV25301

1.280.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 40m² de jardí en venda
a Gavà Mar
Espanya »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

258m²
Plànol  

300m²
Dimensions del terreny  

150m²
Terrassa  

40m²
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

Moderna casa amb 4 dormitoris, jardí, piscina i un gran
jardí comunitari, a venda a 1 minut a peu de la platja de
Gavà Mar.

Aquesta moderna casa cantonera de 300 m² presumeix d'una magnífica ubicació a
Gavà Mar, a només un minut a peu de la platja i dels transports públics que
connecten amb la Ciutat Comtal. També està molt a prop de l'aeroport de Barcelona i
de dos col·legis internacionals de prestigi. A més de jardí privat i les terrasses,
l'habitatge ofereix als nous propietaris l'oportunitat de gaudir d'un jardí comunitari
amb zona infantil i piscina.

La casa es distribueix en quatre plantes, amb quatre dormitoris dobles i un de servei.

A la planta principal trobem un ampli saló-menjador (45 m²) amb cuina americana i
sortida a una terrassa privada (150 m²) que envolta tota la casa. Des de la terrassa
accedim a jardí privat (40 m²) ia la zona comunitària amb piscina. Un lavabo de
cortesia completa aquest nivell.

La primera planta disposa de tres dormitoris dobles amb armaris encastats, un d'ells
amb bany propi. A la mateixa planta tenim un altre bany complet.

A la segona planta hi ha un gran dormitori (44 m²) amb vestidor, bany privat amb
dutxa i banyera d'hidromassatge i sortida a una terrassa privada (20 m²) amb vistes.

L'immoble presenta un disseny modern i està equipat amb terres de parquet, fusteria
interior lacada en blanc, tancaments d'alumini d'alta qualitat amb doble vidre aïllant,
bomba fred i calor, calefacció per radiadors de gas natural, persianes motoritzades i
tendals elèctrics.

Gràcies a les seves excel·lents dimensions i característiques, tant privades com
comunitàries, aquest habitatge familiar és única a la zona i ofereix una rendibilitat
excel·lent.

lucasfox.cat/go/gav25301

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Cuina equipada, Calefacció, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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