
REF. GAV37139

440.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris amb 16m² terrassa en venda a La Pineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

119m²
Plànol  

16m²
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
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Àtic a renovar amb terrassa amb vistes clares en venda a
Lluminetes, Castelldefels.

Aquest àtic està situat a la zona de Lluminetes de Castelldefels en una comunitat
segura amb piscina, pista de tennis i parc infantil.

L'habitatge compta amb una superfície de 119 m2 construïts, 86 m2 útils en total
segons cadastre, i ve amb una plaça d'aparcament i un traster. Es tracta d´un àtic
cantoner que ofereix vistes clares des de la terrassa i des de tots els dormitoris.

Actualment, el pis compta amb un saló-menjador, una cuina independent, tres
dormitoris i un bany i ofereix moltes opcions de renovació.

Una oportunitat per fer-se un habitatge a mida en una ubicació fantàstica a dos
minuts a peu de la platja.

lucasfox.cat/go/gav37139

Terrassa, Piscina, Pista de tennis,
Llum natural, Aparcament, Traster, Exterior,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. GAV37139

440.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris amb 16m² terrassa en venda a La Pineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

119m²
Plànol  

16m²
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.cat/go/gav37139
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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