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DESCRIPCIÓ

Exclusiva casa amb impressionants vistes al mar ia la
muntanya en venda a Bruguers, Gavà

Espectacular habitatge de disseny situat a Bruguers, a tan sols a 5 minuts del centre
de poble, en una zona privilegiada residencial amb total privadesa, impressionants
vistes a mar i muntanya i una ubicació immillorable, amb molta tranquil·litat, a 12
minuts de la platja ia 15 de l´aeroport de Barcelona.

Aquesta vila única amb molt d'encant compta amb 573m2 i s'assenta sobre una
parcel·la de gairebé 1100 m², amb piscina desbordant climatitzada d'aigua salada,
jardí madur i molt cuidat, diverses terrasses i porxos i vistes meravelloses al mar i
muntanya.

L'habitatge es va construir el 2008 i es presenta en excel·lents condicions, sense cap
necessitat de reforma a part de certes adaptacions, segons les preferències del nou
propietari.

L'habitatge es distribueix en tres plantes connectats amb ascensor per a quatre
persones i una còmoda escala. Totes les estances tenen vistes espectaculars clares
gràcies a perfecta distribució, orientació i grans finestrals a totes les estances.

Accedim a l'habitatge per un agradable rebedor, que ens condueix a l'ampli saló-
menjador amb llar de foc i accés a una terrassa assolellada amb meravelloses vistes
panormaiques. Gran cuina amb illa al mig totalment equipada, amb zona de
menjador, rebost, zona de planxa i aigües amb accés de servei independent i bany
amb plat de dutxa.

A la mateixa planta hi trobem el dormitori principal en suite, amb bany privat i
vestidor i amb meravelloses vistes clares, i un lavabo de cortesia.

La primera planta ofereix sis dormitoris dobles, quatre en suite amb els banys propis
i vestidors tots amb vistes clares al mar i muntanya, diverses terrasses. Altres dos
dormitoris actualmet s'utilitzen com a biblioteca despatx.

La planta inferior disposa d'un espai diàfan d'uns 200 m² que es pot adaptar a les
necessitats dels nous propietaris, com ara cinema, gimnàs, zona de jocs o dormitori,
entre d'altres.

lucasfox.cat/go/gav33178

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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També disposa d´una zona exterior, ideal per relaxar-se, amb increïbles vistes,
piscina climatitzada d´aigua salada, zona de barbacoa, diversos porxos i terrasses i
pista de bàsquet. La casa compta amb garatge privat per a quatre cotxes i zona
d'aparcament exterior.

La propietat disposa de calefacció per terra radiant, calefacció fred i calor, reg
automàtic amb dipòsit de recollida d'aigua per a reg, plaques solars, persianes
elèctriques amb comandament a distància, descalcificadora d'aigua, calefacció i els
acabats de la primera qualitat

La casa es troba en una zona molt tranquil·la i segura, amb vistes immillorables i
total privadesa, a 5 minuts del centre de la localitat de Gavà i dels millors col·legis
internacionals i públics.
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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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