REF. GAV32001

2.400.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Montemar, Barcelona
Espanya » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com
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Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Masia patrimonial del segle XV de 856 m² amb un ampli
terreny de 3.902 m², amb vistes al mar en venda a
Montemar, Castelldefels.
Excepcional masia del segle XV de 856 m2 construïts sobre una parcel·la de 3.902 m2.
Se situa a la urbanització de Montemar medio, en una ubicació idònia a prop del
poble, de la muntanya i amb vistes al mar.
L'habitatge és encantador i es va reformar entre finals dels anys 70 i principis dels 80.
Part de la casa està catalogada, pels arcs de pedra vermellosa, ja que representen
fragments d'història que formen part del patrimoni de la ciutat.
La casa és molt espaiosa, amb sostres alts amb bigues de fusta i diverses
dependències. Al seu estat actual consta de dues plantes, amb set dormitoris, sis
banys, zona de joc, zona de spa i aparcament.
La part exterior és molt extensa i gaudeix de terrasses, piscina, barbacoa, menjador
destiu i un jardí molt bonic amb varietats de plantes i racons preciosos.

lucasfox.cat/go/gav32001
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Spa, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Llar de foc,
Interior, Exterior, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Aquesta finca té un excepcional potencial de renovació, tant per a una família com
per a inversors. A més, es poden construir fins a tres habitatges més a la zona del
jardí i també hi ha la possibilitat de dividir la casa principal en tres habitatges, amb
multitud d'opcions. preus a consultar segons parcel·la desitjada.
Una oportunitat per adquirir una finca exclusiva a mig camí entre història i
modernitat.
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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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