
VENUT/UDA

REF. GAV34328

580.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Viladecans, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Viladecans »  08840

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

272m²
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

Xalet adossat en excel·lents condicions, envoltat de
tranquil·litat i espectaculars vistes al mar, en venda, a
Viladecans

La casa es troba en una preciosa zona tranquil·la amb vistes a Viladecans.

La casa es distribueix de la manera següent. Des del rebedor trobem a mà dreta
l'accés al pàrquing amb traster, que està connectat a la casa.

Pujant les escales, accedim a la planta baixa, on trobem l´ampli saló menjador, des
del qual es poden gaudir de les vistes al mar. La mateixa planta baixa té un lavabo de
cortesia. El saló està connectat a la terrassa, que compta amb barbacoa, on es poden
gaudir de menjars en família i amics, amb vistes al mar i la màxima tranquil·litat i
privadesa.

La terrassa compta amb un accés privat a la piscina comunitària, des de la qual
podreu gaudir dels dies d'estiu, amb molta tranquil·litat, ja que és una comunitat de
molt pocs veïns.

La zona comunitària és molt tranquil·la ia penes s'hi creuen veïns.

Des del saló, hi trobem la cuina, completament reformada i amb tots els
electrodomèstics necessaris. La cuina és lluminosa i compta amb molta llum. Al
costat de la cuina trobem la zona de bugaderia.

Pujant per les escales, accedim a la zona de nit. A la primera planta hi trobem tres
dormitoris. La suite àmplia té vista sobre el mar i disposa de vestidor propi i bany
complet propi reformat. Al costat de la suite, trobem una terrassa amb vistes al mar,
des de la qual es poden gaudir de les albes.

A la mateixa planta hi trobem dos dormitoris addicionals, amb bany complet
compartit.

A la segona planta trobem les golfes, que actualment és utilitzada com a zona d'oci i
chill-out, però que també pot ser utilitzada com a dormitori addicional. A més, a la
mateixa planta hi trobem dues terrasses, des de les quals es poden gaudir de les
vistes al mar i els millors capvespres de la zona.

lucasfox.cat/go/gav34328

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
S'accepten mascotes , Renovat, Pou,
Llar de foc, Interior, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals
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La casa compta amb pàrquing per a dos cotxes, a més de poder estacionar el cotxe
davant de casa durant tot el dia, sense cap problema.

La casa disposa de piscina comunitària amb molt pocs veïns.

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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