
VENUT/UDA

REF. GAV26496

360.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a La
Pineda
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

73m²
Plànol  

10m²
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

Magnífica habitatge amb llicència turística a
Castelldefels, on podrà gaudir d&#39;accés directe a la
platja des de l&#39;entrada de la casa.

Des de l'entrada, passem a una zona de planta oberta on hi ha un gran finestral
orientat a la mar, un ampli saló-menjador amb infinitat de possibilitats de distribució
i la cuina oberta estil americà. Des d'aquesta zona, s'accedeix a l'bany i als dormitoris.

La zona de nit consta de dos dormitoris dobles molt amplis i lluminosos, ja que tots
dos tenen un gran finestral. També compten amb accés a la terrassa, un espai ideal
per chill-out, per posar una taula i una barbacoa i molt més.

A causa de l'amplitud de l'habitatge, hi hauria la possibilitat fins i tot d'obtenir un
tercer dormitori si cal, sense necessitat de dur a terme una gran reforma ia un preu
assequible, guanyant espai de llits, d'emmagatzematge el que més li convingui a el
nou propietari .

En resum, es tracta d'un habitatge reformada, moblada i amb la cuina equipada de
dos dormitoris davant de la mar, amb llicència turística per poder aprofitar a l'màxim
el seu potencial.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/gav26496

Vistes al mar , Terrassa,
Terrassa comunitària, Zona chill-out,
Llicència turística, Exterior, Cuina equipada,
Alarma, Aire condicionat
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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.

REF. GAV26496

360.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a La
Pineda
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

73m²
Plànol  

10m²
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

	Magnífica habitatge amb llicència turística a Castelldefels, on podrà gaudir d&#39;accés directe a la platja des de l&#39;entrada de la casa.

