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DESCRIPCIÓ

Bonica i encantadora casa cantonera de 370 m² amb 5
dormitoris, jardí i piscina en venda a prop de la natura, a
Montemar, Castelldefels.
Bonica casa cantonera de 370 m² construïts sobre una parcel·la de 750 m². Està
situada a una de les zones més verdes de Montemar, envoltada de natura.
Aquesta casa té un encant especial per la decoració d'estil bohemi, la distribució i
l'amplitud d'espais, així com la sensació de pau i comoditat que ofereix. Va ser
construïda a principis dels 80 per un arquitecte alemany.
Accedim a l'habitatge per la planta principal i arribem a un rebedor que dóna pas a
mà dreta a un ampli i acollidor saló-menjador a doble alçada, amb la xemeneia i els
finestrals que permeten l'entrada d'abundant llum natural tot el dia. Aquest espai és
obert a una terrassa que comunica amb el jardí i la piscina. En aquesta planta, s
´ofereixen a més dos dormitoris dobles, inclòs el principal amb bany complet,
vestidor, sortida a la terrassa i al jardí.

lucasfox.cat/go/gav31971
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

A l'altra banda tenim un lavabo de cortesia pintoresc, amb un estil dels anys 60, igual
que els altres banys de la casa, que reafirma la personalitat d'aquest habitatge. A
continuació, es presenta una imponent cuina oberta, amb un espai de safareig amb
accés al jardí del darrere. Aquí, hi ha un espai exterior que serveix de menjador
d'estiu i zona chill-out.
La primera planta acull la zona de nit amb tres dormitoris dobles amb armaris de
paret. Un té accés a una terrassa amb boniques vistes a 180 graus. La planta es
completa amb un gran bany i sauna.
A la planta semisoterrani, es disposen dues grans sales polivalents que es poden
utilitzar com a emmagatzematge, zona de jocs i fins i tot una com a dormitori, ja que
té molta llum amb finestres que donen cap a l'exterior. Al fons ens trobem un ampli
garatge tancat per a dos cotxes, amb un espai per a taller.
A la zona exterior ens trobem amb un jardí que envolta la casa, una piscina i una
zona chill-out molt relaxant amb un estil eivissenc.
Aquesta casa gaudeix d'un toc especial que no deixa indiferent a qualsevol, està molt
ben distribuït i té molt de potencial de personalització, per posar-lo al gust de la seva
nova família.
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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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