
VENUT/UDA

REF. GAV35246

540.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a La
Pineda
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

161m²
Plànol  

20m²
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
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Exclusiu àtic dúplex amb una gran terrassa amb jacuzzi
privat i vistes al mar en venda a 20 metres de la platja de
Castelldefels.

Excel·lent àtic dúplex acabat de reformar amb acabats d'alta qualitat, llest per entrar
a viure, ubicat a escassos passos de la platja Castelldefels en una finca construïda el
2007 de tan sols dos veïns i quatre en total a la comunitat.

Aquest excel·lent habitatge compta amb 161 m² construïts distribuïts en dues
còmodes plantes. Compta amb una gran terrassa amb vistes al mar i jacuzzi privat,
aparcament subterrani, un ampli traster i piscina comunitària.

Pugem al pis per una escala privada i apreciem la gran lluminositat del pis, gràcies
als seus grans finestrals a totes les estances i una excel·lent orientació. La planta
baixa acull un saló-menjador amb finestrals de terra a sostre i una cuina semioberta
totalment equipada amb electrodomèstics integrats Bosch. Aquesta disposa d'una
porta corredissa de vidre per separar els espais. Finalment, es disposa un dormitori
doble amb bany privat amb plat de dutxa.

A la primera planta, hi trobem dos dormitoris (un doble i un individual), una cambra
de bany amb banyera i una gran terrassa amb jacuzzi privat i vista al mar. La terrassa
disposa d´un tendal elèctric que la cobreix completament per poder gaudir de l´espai
en qualsevol moment del dia.

L´habitatge gaudeix d´una excel·lent orientació que permet gaudir de llum natural
durant tot el dia. A més, compta amb terres de marbre i persianes elèctriques a totes
les estances, doble vidre amb aïllament addicional, calefacció per radiadors i aire
condicionat.

L´habitatge compta amb una àmplia plaça d´aparcament subterrània per a diversos
vehicles i un ampli traster. La comunitat és molt tranquil·la i només té quatre veïns.

Una excel·lent oportunitat per a famílies que busquen una primera o segona
residència o per a qui vulgui viure a prop del mar i de tots els serveis en una zona ben
comunicada a Castelldefels Playa.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/gav35246

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jacuzzi,
Garatge privat, Terres de marbre,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, S'accepten mascotes ,
Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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	Exclusiu àtic dúplex amb una gran terrassa amb jacuzzi privat i vistes al mar en venda a 20 metres de la platja de Castelldefels.

