
REF. GAV33981

2.700.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Montemar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

456m²
Plànol  

1.417m²
Dimensions del terreny

+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

Bonica casa de 456 m² construïts, amb 5 dormitoris,
piscina, jardí i magnífiques vistes panoràmiques al mar en
venda a la zona de Montemar a Castelldefels.

Bonica casa de 456 m² construïts sobre una parcel·la de 1.417 m², situada a la zona
exclusiva i molt cobejada de Montemar alto a Castelldefels. L'habitatge està rodejat
de natura en un entorn tranquil i residencial.

És una casa d´obra vista, amb una molt bona distribució construïda l´any 2007 sobre
tres plantes i amb ascensor. Compte amb una perfecta orientació sud, per així
aprofitar les sublims vistes que ens ofereix cap a la natura i el mar.

Accedim a l´habitatge per la planta baixa amb un ampli rebedor que distribueix totes
les estances d´aquesta planta. En primer lloc, trobem un gran saló-menjador amb llar
de foc i amb uns grans finestrals que permeten l'entrada de llum natural abundant i
ofereixen unes meravelloses vistes de postal. A més, té accés a una gran terrassa i
una cuina. La planta es completa amb un lavabo de cortesia i un dormitori que
actualment es fa servir com a despatx.

Pugem a la planta superior que acull la zona nit amb una màster suite amb bany i
sortida a la terrassa. Tenim tres dormitoris dobles més, tots amb sortida a la terrassa
i un bany complet de cortesia. Cal destacar una altra vegada les vistes meravelloses
que ofereixen aquestes estances.

Baixem per sortir a l'exterior al nivell -1 on podem gaudir d'una piscina bonica, així
com d'un estudi equipat amb un bany complet. L'espai exterior és molt gran amb un
jardí que ofereix moltes possibilitats i, sobretot, unes vistes clares a sud, però amb
força privadesa.

Aquesta casa està plena de petits detalls que la fan única, com ara terres de marbre,
una barana de ferro forjat a les escales, sistema d'aspiració integrat a les parets,
portes corredisses encastades, recol·lector d'aigües de pluja o aire condicionat, entre
altres. A més, ofereix aparcament tancat per a dos cotxes.

Es tracta d'un habitatge especial, per la construcció, la llum i les vistes que
proporcionen un gran benestar.

Ideal per a una família que cerca una càlida casa amb vistes de somni al mar i
muntanya.

lucasfox.cat/go/gav33981

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Parquet,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sala de jocs, S'accepten mascotes ,
Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Per apreciar millor aquest habitatge recomanem veure el virtual tour 360* al següent
enllaç: https://urlzs.com/9sBen

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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