
VENUT/UDA

REF. GAV33014

440.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Bellamar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

94m²
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

Preciós àtic cantoner recent reformat de 94 m² amb
espectaculars vistes al mar amb piscina en venda a El
Poal, Castelldefels.

Presentem un preciós àtic cantoner situat a la tercera i última planta d'una comunitat
molt ben cuidada al barri residencial de Poal, envoltat de natura, a Castelldefels.

El pis va ser reformat recentment, està orientat cap al sud, té llum natural tot el dia i
està molt ben distribuït.

Entrem a la vivenda i ens trobem amb un rebedor. A mà dreta, es disposa una primera
estada que actualment està habilitada com a vestidor, encara que es podria destinar
a dormitori individual o despatx. A mà esquerra, ens trobem amb una àmplia cuina
moderna i equipada. Des d'aquí tenim accés a un espai safareig.

Seguim avançant cap a l'increïble saló-menjador obert i molt còmode, amb un gran
finestral que dóna accés a una terrassa a L, amb espai chill-out i menjador d'estiu,
amb unes vistes de somni cap al mar, la muntanya i el barri . Des del saló, accedim al
dormitori principal amb bany privat amb banyera.

A l'altra banda de la vivenda, tenim la zona de nit amb dos dormitoris, un actualment
destinat a despatx, i un bany complet amb banyera.

L´àtic compta amb terres de parquet, instal·lació elèctrica nova i sistema d´osmosi. Té
calefacció per radiadors i aire condicionat a totes les estances.

A més, gaudeix d´un traster i una plaça d´aparcament, així com accés a la zona
comunitària amb sala d´esdeveniments i una gran piscina.

És un habitatge encantador per les vistes panoràmiques, la lluminositat, l'amplitud i
el perfecte estat en què es presenta. Ideal per a una família com a primera o segona
residència, que vulgui viure en una zona tan exclusiva entre mar i muntanya.

Per poder més detalls sobre l'habitatge, us recomanem veure el tour virtual 360º al
següent enllaç: https://bit.ly/3rsyzmD.

lucasfox.cat/go/gav33014

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Vinyes, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Balcó, Aire condicionat,
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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