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2.200.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 11 dormitoris en venda a Gavà Mar
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DESCRIPCIÓ

Espectacular masia a 4 vents amb piscina climatitzada,
situada en un entorn natural privilegiat a Begues.
Aquesta fantàstica masia se situa a la millor zona residencial de Begues. S'assenta
sobre una parcel·la plana i cantonera de 6.500 m² amb una orientació inigualable. Es
divideix en tres plantes i té una superfície construïda de 800 m².
Ja des del principi, destaca la seva imponent entrada, on trobem un majestuós jardí
amb una olivera mil·lenària i una gran piscina climatitzada. Cal destacar que
l'immoble compta també amb diferents accessos per a més privacitat.
L'accés principal des del carrer presenta una original tanca. A continuació ve un llarg
passadís que ens dirigeix a l'ampli aparcament, les portes medievals connecten amb
una zona de rebost, gimnàs, sauna, bany complet i taller. Aquí se situa també la zona
d'oci, amb billar, futbolí, bar i una acollidora llar de foc.
La planta principal es compon d'un ampli rebedor, un gran saló amb xemeneia, una
cuina totalment equipada, un menjador, una zona de descans, accés a una terrassa
de gairebé 360º, una zona d'aigües i una sala de planxa. A la zona de nit tenim tres
dormitoris dobles i dos banys (un d'ells privat).

lucasfox.cat/go/gav28103
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Gimnàs, Garatge privat, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
S'accepten mascotes , Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic

La primera planta destaca per les seves fantàstiques escales, terres de fusta, parets
de maó vist i decoració a mida en gairebé cada estada. Es distribueix en vuit
dormitoris i quatre banys. Dos dels dormitoris presumeixen de bany privat, amb
acabats de marbre natural tallats d'una sola peça.
L'habitatge disposa a més d'espaioses estances amb golfes i assolellades amb encant
i una decoració personalitzada amb materials nobles i d'excel·lent qualitat.
La finca està segregada en tres parcel·les, de manera que hi ha la possibilitat
d'ampliar l'habitatge, així com d'aixecar més construccions. La parcel·la ofereix
també zones boscoses i enjardinades, un pou de 120.000 litres per al reg i una
espectacular piscina de sal desbordant. Altres elements destacats inclouen la pista
de frontó, la zona de barbacoa i dues terrasses: una més acollidora i una altra més
rústica, ideal per a un gaudir d'un pícnic.
Finalment, l'immoble està equipat amb calefacció de gas natural, aire condicionat,
armaris encastats i finestres d'alumini.
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar 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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