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DESCRIPCIÓ

Estupenda vila independent amb piscina exterior i jardí
en una de les millors zones de Bellamar, Castelldefels.

La vila es distribueix en tres plantes.

La planta principal es compon d'un dormitori doble amb aire condicionat, un
dormitori individual, un dormitori amb lavabo complet amb dutxa i banyera, un bany
complet, una cuina recentment reformada i un ampli saló-menjador d'uns 50 m² amb
sortida a una terrassa amb vistes a la muntanya i a la mar.

A la primera planta hi trobem un dormitori amb armaris encastats i bany amb dutxa,
un altre dormitori amb armaris i bany complet (tots dos amb aire condicionat), un
saló (antigament sala de jocs) amb sortida a una segona terrassa / solàrium amb
vistes i dos trasters grans.

La planta inferior inclou un dormitori amb armaris encastats (o gran despatx) i una
cambra de bugaderia amb dos acumuladors de 300 litres de la marca ACV d'acer
inoxidable, desqualificador de 8000 litres, bomba de pressió per a tots els banys i
caldera de gas. En aquest nivell també trobem un garatge interior per a dos cotxes a
més d'una plaça d'aparcament exterior coberta, un segon quart de bugaderia i una
sala (antigament amb accés a la planta superior i també a l'exterior).

L'habitatge presumeix també de zona de barbacoa, chill out i piscina (5x10 m) amb
il·luminació led, sistema automàtic de emplenat per microvoltios, dos vestidors amb
dutxa, un lavabo i un traster gran (que podria servir de cuina d'estiu o celler) . A sota
de la piscina trobem "el zulo", una sala polivalent amb bar, una habitació que podria
fer de gimnàs i la sala de màquines de la piscina, amb dos motors.

Tot l'habitatge està equipada amb calefacció per gas i sistema de configuració de
llum i aigua mitjançant aplicació mòbil.

lucasfox.cat/go/gavr24958

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, S'accepten mascotes , Exterior,
Cuina equipada, Aire condicionat

Ja està disponible!
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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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