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3.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Montemar
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

700m²
Plànol  

1,093m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Estupenda vila de línies modernes de 4 plantes amb
ascensor, amb immillorables vistes a la mar, gran
privacitat, piscina climatitzada i múltiples detalls de
qualitat en venda a Montemar.

Estupenda vila de 4 plantes amb ascensor, amb piscina climatitzada exterior, jardí i
vistes clares a la mar ia la muntanya, situada a Montemar Alt, una zona amb gran
privacitat. Es tracta d'una ubicació privilegiada a només 30 minuts de centre de la
ciutat de Barcelona, a 10 minuts de l'aeroport ia 5 minuts de les quilomètriques
platges de Castelldefels, amb els seus restaurants, xiringuitos a la platja i locals d'oci.

Aquesta casa posseeix grans finestrals de terra a sostre en tota la façana de la part
posterior que ofereixen precioses vistes directes a la mar i que li confereixen a la
casa una llum especial que la fa molt acollidora.

A la planta baixa trobem un ampli saló-menjador amb sostres altíssims i vistes
directes a la mar, a l'jardí ia la piscina. A continuació, trobem una cuina equipada
amb marques de gran qualitat, amb zona de menjador de grans dimensions, amb
entrada de servei i sortida a una terrassa privada que comunica amb el jardí. La
planta es completa amb un dormitori exterior, un lavabo de cortesia amb dutxa i un
altre lavabo addicional entre la cuina i el menjador que dóna a la llar d'entrada a la
casa.

A la primera planta es disposen dos dormitoris grans, que donen a l'entrada i un
d'ells també dóna a jardí, així com un bany complet per donar-los servei. Així mateix,
s'ofereixen dos dormitoris amb sengles banys privats, tot i que un actualment està
destinat a sala de benestar. Tots els dormitoris es comuniquen per un passadís amb
una preciosa llum de vidre feta a mida de 5 metres de llarg, que al seu torn dóna a la
sala de la planta baixa amb vistes a la mar.

La segona planta acull la master suite de generoses dimensions, amb vestidor doble
a mida amb vistes i bany complet amb dos piques, dutxa i banyera d'hidromassatge.
Aquesta suite es beneficia d'una terrassa immensa de 40 m² amb vistes clares a la
mar ia la muntanya, ideal per contemplar capvespres en bona companyia amb una
copa de vi en mà.

Finalment, a la planta semisoterrani trobem un ampli garatge amb capacitat per a 4 o
5 cotxes, un traster, una zona polivalent i un dormitori amb bany privat addicional.

lucasfox.cat/go/gav26462

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada, Terrassa,
Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei,
Finestres de doble vidre , Saló de bellesa ,
Traster, Vistes
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La casa posseeix aire condicionat, calefacció per terra radiant a tota la casa i portes
blindades en tots els ambients.

Poseu-vos en contacte per més informació.

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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