
VENUT/UDA

REF. GAV34792

399.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Castelldefels, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  Castelldefels Centre »  08860

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

98m²
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

Excel·lent pis en venda al cor de Castelldefels.

Aquest pis modern de 98 m² amb una assolellada terrassa se situa en un edifici amb
ascensor, construït el 1999 al cor de Castelldefels. Es beneficia d'una localització
cèntrica a Castelldefels per la seva proximitat a tots els serveis i la bona
comunicació, en una exclusiva urbanització privada amb àmplia zona comunitària
amb piscina i parc infantil.

Des del rebedor, podem accedir a l'ampli i acollidor saló-menjador amb sortida a la
terrassa privada on podreu gaudir d'un esmorzar a l'aire lliure. A més, s'ofereix una
moderna cuina office totalment equipada, semioberta al saló mitjançant un espai
tipus barra obert, i amb sortida a un pati interior amb la seva zona
d'emmagatzematge i bugaderia.

Des del saló acedim, a la zona de nit que consta de tres amplis dormitoris amb
armaris de paret, un d'ells amb bany privat, i un altre bany complet amb plat de
dutxa. Tots dos banys estan recentment reformats.

El pis es troba en excel·lents condicions, llest per entrar i viure, Disposa calefacció i
aire condicionat per conductes centralitzats, doble finestres, fusteria exterior
dalumini, equip dosmosi, descalcificador daigua.

Inclou una plaça d´aparcament en garatge subterrani i un traster amb molta
capacitat d´emmagatzematge.

Contacti'ns per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/gav34792

Terrassa, Piscina, Garatge privat, Ascensor,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Traster,
Safareig, Renovat, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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