
VENUT/UDA

REF. GAV30888

680.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Montemar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08850

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

333m²
Plànol  

665m²
Dimensions del terreny

+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

Casa de 333 m² amb 6 dormitoris, vistes excepcionals a la
mar ia la muntanya i un enorme potencial en un recinte
de 665 m² en venda a Bruguers, Gavà.

Casa amb gran potencial de 333 m² construïts sobre una parcel·la de 665 m², amb 6
dormitoris i 4 banys i amb vistes excepcionals a la mar ia les muntanyes, situada a
Bruguers, un barri residencial privilegiat en les altures de Gavà.

Accedim a l'habitatge per unes escaletes que ens porten a l'àmplia terrassa /
solàrium amb piscina. D'entrada, destaquem les vistes de somni que té aquesta casa
des de qualsevol de les seves quatre plantes, per la seva ubicació i orientació sud.

A la planta semisoterrani, es disposa la gran terrassa amb piscina i excepcionals
vistes a la mar ia la muntanya i trobem una espaiosa sala polivalent amb sortida a la
terrassa, un bany complet i una zona de bugaderia.

Des de la terrassa gran pugem unes escales més i accedim a l'entrada principal de la
casa, al costat d'un balcó amb una petita zona chill-out. Entrem en aquesta planta
principal a través d'un petit rebedor que dóna accés a una sala d'estar amb llar de
foc i sortida a la terrassa amb vistes. A continuació, tenim un dormitori individual
amb bany i al davant, la cuina, amb un petit celler i accés a un porxo equipat amb
barbacoa i un menjador d'estiu que dóna sobre un petit jardí amb arbres fruiters.

A la primera planta hi ha quatre dormitoris grans i lluminosos: dos d'ells compten
amb armaris encastats i sortida a una bonica terrassa amb vistes; un altre és un
dormitori principal amb bany privat i l'altre és individual. A més a tenim un bany
complet.

A la segona planta es troba una àmplia i lluminosa sala, actualment habilitada com a
dormitori, amb sortida a una terrassa / solàrium amb les vistes a la mar ia la
muntanya més buidades de tota la casa.
A l'altura del carrer hi ha l'entrada a l'aparcament, amb capacitat per a dos cotxes.

Aquesta casa és una oportunitat increïble, amb molt potencial, en una zona molt
tranquil · la i amb vistes inigualables. És ideal per a una família que busca poder
personalitzar una casa al seu propi gust. Amb unes petites obres per renovar-la, es
pot convertir en la casa somiada de qualsevol.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/gav30888

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Seguretat, Safareig,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals
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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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