REF. GAV34676

2.120.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a La Pineda
Espanya » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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DESCRIPCIÓ

Casa contemporània en exclusiva de 3 plantes amb jardí,
garatge i piscina privada en venda a escassos metres de
la platja de Castelldefels.
Exclusiva casa contemporània de 7 dormitoris en una ubicació privilegiada a
Lluminetes, a poca distància a peu de la platja. L´habitatge és a prop de diverses
escoles internacionals de prestigi de la zona, ben comunicada per transport públic i
amb l´aeroport i Barcelona.
Es troba en una parcel·la de 419 m² amb garatge, piscina climatitzada i un jardí amb
arbres fruiters.
La casa consta de tres plantes i destaca per la lluminositat de les estances, amb set
dormitoris i tres banys i una superfície de 200 m², amb diverses terrasses per
prendre el sol, ideals per a una família. Gaudeix d'un disseny modern i acabats de
gran qualitat.

lucasfox.cat/go/gav34676
Vistes al mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Traster,
Renovat, Plafons solars, Llar de foc,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

A la planta principal, trobem un gran saló-menjador amb llar de foc, una lluminosa
cuina amb terra radiant amb la seva zona de menjador i sortida directa al jardí privat
amb piscina, un lloc ideal per aprofitar del clima càlid de la zona, prendre el sol,
relaxar-vos amb la lectura d'un bon llibre o esmorzar en família els caps de setmana.
En aquesta planta també hi ha un lavabo de cortesia i un ampli dormitori que
actualment es fa servir com a despatx.
La primera planta ofereix un dormitori doble i tres dormitoris individuals, un amb
sortida a la terrassa, i un bany complet. Tots els dormitoris tenen armaris de paret.
La segona planta acull una biblioteca/estudi/sala de televisió que pot fàcilment
habilitar-se com a dormitori. A més, disposa d´un dormitori doble, un bany complet
amb plat de dutxa, zona d´aigües i una gran terrassa amb vista al mar.
A l'exterior de l'habitatge, trobem un cuidat jardí amb arbres fruiters, piscina de 7,6 x
3,3 metres amb zona de jacuzzi, aigua salada i climatitzada per plaques solars, zona
chill-out, aparcament cobert, traster i sala de màquines.
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Aquesta elegant i confortable casa ofereix acabats dʻalta qualitat, façana aïllant
Alucobond, qualitat de construcció sostenible i els més alts estàndards de disseny,
finestres dʻalumini amb doble vidre i filtre solar, persianes elèctriques, calefacció
bomba dʻaire fred-calor i per radiadors , plaques solars per a ús intern de la casa i
per a la piscina.
Aquest excel·lent habitatge modern seria ideal per a una família pels seus interiors
d'alta qualitat, el bonic jardí i piscina climatitzada i per la proximitat a la platja, les
millors escoles internacionals i públics de la zona, a Barcelona ia l'aeroport. També
oferiria un gran potencial de rendibilitat amb lloguers de llarga o curta estada.
No dubteu a contactar amb nosaltres per visitar aquest esplèndid habitatge familiar
o rebre més informació.
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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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