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REF. GAV32762

790.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a La Pineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

278m²
Plànol

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa adossada cantonera amb piscina d´aigua
salina i jardí propi en venda a la zona platja Lluminetes,
Castelldefels

Encantadora casa adossada cantonera de 4 dormitoris i 3 banys, amb 278 m²
distribuïts en quatre plantes, amb piscina daigua salina, jardí privat i una terrassa
que envolta tota la vivenda. Es troba en molt ben situat, en una tranquil·la zona
residencial molt a prop de les millors escoles públiques i privades, així com de la
platja i del centre de la localitat.

Accedim a l'habitatge per unes escales i al costat de l'entrada ens trobem amb un
jardí amb piscina privada.

Entrem per la planta baixa d'uns 100 m² a un agradable rebedor ia mà dreta hi ha un
ampli saló-menjador. A mà esquerra trobem una gran cuina moblada i equipada i un
lavabo de cortesia. La cuina té accés al menjador lluminós amb grans finestrals i amb
molta llum tot el dia ia la zona de barbacoa.

La primera planta acull la zona de nit amb tres dormitoris, un amb vestidor i bany
privat amb banyera, i els altres dos dormitoris, un doble i un individual,
comparteixen bany complet.

A la segona planta, trobem un espai d'uns 30 m² amb sortida al solàrium ia la
terrassa que envolta la casa, un dormitori, un espai polivalent i bany complet amb
plat de dutxa.

A la planta semisoterrani, tenim una sala enorme polivalent que actualment s'utilitza
com a gimnàs i garatge privat per a dos cotxes.

Aquesta acollidora casa es beneficia d'acabats d'alta qualitat, com a calefacció de gas
natural, aire condicionat i armaris de paret i està a punt per entrar a viure.

Un habitatge ideal per a famílies per les seves dimensions i ubicació, a prop de la
platja, amb fàcil accés a Barcelona i diverses escoles internacionals al costat.

lucasfox.cat/go/gav32762

Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Traster, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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.

REF. GAV32762

790.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a La Pineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

278m²
Plànol

+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

	Excel·lent casa adossada cantonera amb piscina d´aigua salina i jardí propi en venda a la zona platja Lluminetes, Castelldefels

