
REF. GAV33963

430.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a
Castelldefels
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Castelldefels Centre »  08860

2
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

113m²
Plànol  

10m²
Terrassa

+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

Espectacular pis per estrenar, de 2 dormitoris, en venda,
al cor de Castelldefels

Espectacular pis dúplex a planta baixa al centre de Castelldefels i envoltat de tots els
serveis, com botigues, supermercats, farmàcies, centres sanitaris, col·legis i transport
públic.

Oferim aquest pis espectacular d´obra nova, de disseny modern i minimalista amb
acabats de gran qualitat i màxima eficiència energètica. El pis disposa de 2
habitacions i calefacció, aire condicionat i aigua calenta mitjançant equip
d'aerotèrmia.

A més, el pis compta amb fibra òptica de darrera generació i plaques solars. Al mateix
edifici tenim també un altre duplex en planta baixa amb més superfície habitable,
més m2 de terrassa i piscina pròpia.

Aquest pis és ideal per estar cèntric i envoltat de tots els serveis i equipat amb els
millors materials i marques del mercat.

Cada plaça de pàrquing disposa de preinstal·lació per a càrrega elèctrica de vehicles.

lucasfox.cat/go/gav33963
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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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