
REF. GAV33337

990.000 € Àtic - En venda
Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Gavà Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

114m²
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 de 114m2 en excel·lents condicions, amb vistes al mar
ia la muntanya, en venda, a Gavà Mar

Aquest àtic exclusiu està totalment reformat i té una ubicació privilegiada.

L'àtic es distribueix de la manera següent:

En entrar, trobem a mà esquerra la cuina office, completament reformada i equipada.
A mà dreta del rebedor trobem una petita habitació, que actualment es fa servir com
a despatx, amb vistes a la muntanya.

Seguint a mà dreta, trobem el lluminós saló-menjador, amb vistes al mar ia la
muntanya. El saló està equipat amb mobles d´alta qualitat i televisor gran.

El saló-menjador connecta amb la terrassa amb vista sobre la muntanya i Barcelona, i
disposa de jacuzzi, zona chill-out i barbacoa d'obra.

L´àtic compta amb dos dormitoris. El dormitori principal, com a suite, compta amb un
ampli bany, amb espais oberts i amb una habitació com a vestidor, amb porta
giratòria.

Des del saló-menjador, seguint pel passadís, trobem l´altre lluminós dormitori a mà
dreta, amb escriptori i mobles d´alta qualitat fets a mida. A mà esquerra trobem un
bany complet i amb banyera.

Tots els mobles i electrodomèstics estan inclosos al preu.

Aquest àtic compta amb els millors acabats: terres de fusta natural importada
d'Alemanya, taulells de cuina i algunes parets coberts amb la pedra exclusiva natural
importada d'Itàlia, un sistema d'alarma amb 17 cameres i una porta blindada amb
pany electrònic, fusteria d'alumini d'alta. gamma, llums LED als sostres (smart
electricity).

L´àtic disposa d´un gran jardí comunitari i piscina.

lucasfox.cat/go/gav33337

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jacuzzi, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Renovat, Obra nova, Interior, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
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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