REF. GAVR18202

4.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer - Reservado

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Montemar
Espanya » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860

5
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443m²
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Edificats

RESERVADO
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+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular casa de 3 plantes amb ascensor, jardí,
piscina i vistes a la mar en lloguer a la zona alta de
Montemar, Castelldefels.
Magnífica casa de 443 m² situada a la zona alta de Montemar, Castelldefels, una zona
molt tranquil·la i amb molta privacitat situada a només 15 minuts en cotxe de
l'aeroport, a 10 minuts de col · legis internacionals ia 7 minuts de la platja. Es troba
sobre una parcel·la de 453 m² que requereix molt poc manteniment i preveu una zona
enjardinada i una piscina, amb possibilitat d'afegir una zona chill-out al seu voltant,
perfecta per a gaudir de l'excel·lent clima local.

lucasfox.cat/go/gavr18202
Vistes al mar , Piscina, Terrassa,
Aparcament, Balcó

L'habitatge es presenta en excel·lents condicions i ofereix una acurada selecció
d'acabats de la més alta qualitat. Es distribueix en tres plantes que es comuniquen
per una escala de marbre i un ascensor per a més comoditat. Així mateix, la casa
compta amb un garatge de quatre places.
La planta baixa disposa d'un distribuïdor que dóna pas a un ampli saló-menjador
amb abundant llum natural, a un bany de cortesia ia una gran cuina, totalment
equipada i amb sortida a una terrassa d'estiu amb barbacoa. Aquesta planta també
consta d'un dormitori individual amb armari encastat, amb possibilitat de convertir
en vestidor, segons convingui.
La primera planta compta amb dos dormitoris dobles, un d'ells amb bany privat propi
i sortida a una àmplia terrassa amb vistes a la mar. També hi ha un dormitori
individual i un altre bany. A la segona planta trobem el dormitori principal amb bany
privat i sortida a una terrassa privada amb vista sobre el mar.
Una excel·lent oportunitat per a famílies que busquen una primera o segona
residència o per a qualsevol persona a la recerca de privacitat i seguretat a
Montemar. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per
concertar una visita.
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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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