
VENUT/UDA

REF. GAV32812

890.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 6 dormitoris en venda a Gavà Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

421m²
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


DESCRIPCIÓ

Àtic cantoner de 221 m² construïts amb 6 dormitoris i 4
banys més un solàrium privat amb piscina de prop de 200
m² en venda a Gavà Mar.

Àtic cantoner a segona línia de platja a la zona exclusiva de Gavà Mar. Consta de 221
m² construïts amb sis dormitoris i quatre banys, més un solàrium privat amb piscina
de prop de 200 m². Es tracta d'un habitatge excepcional per les dimensions i la
ubicació privilegiada.

Se situa dins de l'excel·lent urbanització de renom Formentor, que ofereix als seus
veïns accés a les cuidades zones comunes que inclouen pista de tennis, piscina, jardí,
zona infantil i espais polivalents comunitaris tancats.

Pugem a la tercera planta per accedir a la vivenda. Consta de sis dormitoris, cinc
dobles, amb armaris encastats, quatre banys (actualment dos utilitzats com a espais
d'emmagatzematge), una àmplia cuina independent i un gran saló-menjador amb
accés a la terrassa que envolta el pis. A la part superior ens trobem amb un enorme
solàrium d´ús privat amb una piscina i unes vistes de somni de 360 graus.

L´habitatge inclou a la planta soterrani, un traster doble i quatre places d
´aparcament cobertes.

Aquest àtic dúplex està equipat amb aire condicionat, calefacció i és molt lluminós.

Es tracta d'un exclusiu habitatge a Gavà Mar, amb un gran potencial i la possibilitat
de remodelar-lo al seu gust per crear un dúplex de son.

lucasfox.cat/go/gav32812

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes ,
Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Aire condicionat,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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