
REF. GAV30594

2.360.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Montemar
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

641m²
Plànol  

760m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Espectacular casa familiar a 4 vents i amb totes les
comoditats en venda a Montemar, Castelldefels.

Casa única a 4 vents a Montemar Medi en un recinte de 760 m² en una zona
privilegiada prop de tots els serveis i comoditats, amb unes vistes precioses cap al
poble, la natura i el mar. Es tracta d'una vila de 641 m² distribuïda en tres plantes.
Compta amb 6 dormitoris tipus suite amb 6 banys en total, més un lavabo de
cortesia. La vila compta amb ascensor i golfes.

Tots els espais que la compon són molt amplis, per a major comoditat i confort.
També posseeix una gran privacitat sense vistes de veïns ni mirades exteriors.

Aquesta preciosa habitatge es va reformar l'any 2005, de la mà d'prestigiós arquitecte
Quim Larrea (guanyador de el premi FAD). Està pensada per a una família que busqui
tranquil·litat, lluny de l'enrenou de la vila, però alhora, a 10 minuts a peu de botigues
o transport públic, en una zona d'alt standing com és Montemar.

Des de fora podem observar el seu disseny modern amb la seva façana de color
vermell toscana entre el patrimoni de les cases mediterrànies.

A la planta semisoterrani ens trobem amb una gran sala polivalent que té accés a
jardí i la cuina d'estiu amb barbacoa, ideada per a esdeveniments familiars. També
tenim un celler, un dormitori amb bany privat a visitant, un altre dormitori amb bany
privat per al personal i la sala de màquines.

A la planta baixa, trobem l'entrada principal de l'habitatge amb el seu rebedor i la
seva escala central de marbre. En aquesta planta es disposen 3 dormitoris, 2 d'ells
comunicats amb un bany compartit, amb una banyera rodona i una dutxa.

A la primera planta tenim el saló principal de 80 m², amb un espai de menjador, una
llar de foc a dues cares, una cuina americana de 25 m² i un gran balcó. Tot aquest
espai té unes boniques vistes cap a l'horitzó i el mar. La planta es completa amb un
dormitori amb el seu bany privat.

Finalment, a la planta superior, hi trobem les golfes i la seva sala polivalent,
envoltada d'espais de joc o emmagatzematge, que es tanquen amb portes
corredisses. Aquest espai ens rep amb un balcó i unes vistes exquisides cap al poble,
la natura i el mar.

lucasfox.cat/go/gav30594

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Safareig, Sala de jocs,
Saló gourmet, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out
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A l'exterior de l'habitatge trobem un preciós jardí amb arbres fruiters, un gran
solàrium de fusta IPE i una piscina.

La vila consta també de garatge privat amb capacitat d'albergar fins a 3 cotxes i
motos.

Tota la propietat està protegida per un sistema d'alarma perimetral i compta amb
certificació energètica B.

Entre les seves característiques, podem anomenar els millors equipaments com la
cuina de les marques Bulthaup i Gaggneau, calefacció per terra radiant, terra de
parquet, finestrals oscil·lobatents de seguretat amb fusta de roure i alumini o
sanitaris Duravit, entre moltes altres.

Aquesta casa familiar única és una oportunitat immillorable que compta amb totes
les comoditats. Elegant, confortable i en una zona d'alt standing.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per organitzar una
visita.
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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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