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5.180.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la de 10 dormitoris en venda a Montemar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860
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DESCRIPCIÓ

Impressionant habitatge format per 3 cases amb un total
de 10 dormitoris en venda a Montemar.

Magnífica casa construïda al vessant de Puig Campana, amb unes vistes
panoràmiques impressionants.

Aquesta vila d'estil clàssic espanyol, amb caràcter i personalitat, s'assenta sobre un
extens terreny al prestigiós barri de Montemar, a pocs minuts de les platges
daurades de Castelldefels.

Aquesta luxosa habitatge de sòbria elegància va ser construïda en 1975 per un gegant
anomenat Ferenc, amo i senyor de tota la regió segons explica una llegenda
valenciana. La casa ofereix absoluta privacitat, a més de vistes que abasten el parc
natural i el mar. En la decoració es pot apreciar el pas de el temps, aconseguint
plasmar els diferents estils en ambients molt acollidors i diferents salons plens de
llum.

La dedicació per crear habitatges excepcionals per a clients exigents s'observa
clarament en els interiors, on predomina el marbre d'alta qualitat, i també en els
exteriors, que es fusionen a la perfecció i creen un espai en el qual flueixen
comoditat i luxe. Així mateix, amb la seva envejable ubicació al cim de la muntanya, a
prop de la platja i de l'animat centre de Castelldefels, l'immoble gaudeix de gran
privacitat i aïllament.

Aquesta emblemàtica habitatge de 1.382 m² de superfície construïda s'assenta sobre
una parcel·la de 3.363 m² i es divideix en tres cases. La seva interessant història es fa
notar en tots els espais de dia, que s'han renovat completament seguint els més alts
estàndards de modernitat i alhora conservant l'estil càlid i clàssic que creen les
bigues de fusta i el terra de marbre.

Si als sis bonics dormitoris de la casa principal no són suficients per allotjar als seus
hostes, també pot oferir-los la altra casa independent en fase de construcció. Tan
sols queda acabar els interiors al seu gust, ja que la distribució està feta. Aquesta
construcció consta de quatre dormitoris amb bany, dos salons i dues terrasses, a més
d'un garatge per a quatre cotxes. També a la planta soterrani de la casa principal hi
ha la possibilitat d'allotjar a el servei, ja que inclou un ampli jardí d'hivern amb
sortida a la piscina, un bar, una cuina, un dormitori i més estades per descobrir.

Els jardins madurs i ben cuidats inclouen àmplies zones de gespa i una gran piscina.

lucasfox.cat/go/gav29495

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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A la tercera casa podem gaudir d'una zona d'oci amb taula de billar a la primera
planta o simplement desconnectar i relaxar a la sauna o jacuzzi amb total intimitat.

Les mascotes també es sentiran com a casa gràcies a l'immens jardí que ofereix la
casa.

Aquest habitatge és perfecta per relaxar-se, rebre convidats i gaudir de l'estil de vida
de la localitat, amb la seva platja i el seu famós microclima.

Així mateix, hi ha l'opció de comprar la parcel·la confrontant, la qual mesura 1.890 m².
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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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