REF. GAVR28532

€5,800 al mes Casa / Vil·la - De lloguer

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

Habitatge de 5 dormitoris a lloguer en una de les zones
més cobejades de Castelldefels.
Aquesta exclusiva vila amb unes vistes espectaculars a la mar i destaca per la seva
privacitat i tranquil·litat en una de les millors zones de Castelldefels.
Amb una superfície útil de 291 m² i 505 m² de parcel·la, aquest immoble de 1996
ofereix quatre dormitoris i tres banys, a més d'un estudi independent amb un
dormitori i un bany privat. Cal esmentar també que disposa d'un aparcament privat
interior amb capacitat per a dos vehicles i motocicletes, a més d'un traster amb molta
capacitat d'emmagatzematge.
L'habitatge compta una xemeneia i una escala de marbre que li aporten molt
d'encant. Construïda amb materials de bona qualitat, presenta estades molt àmplies.
A la zona exterior tenim una terrassa molt acollidora, una zona chill-out i una piscina
climatitzada d'aigua cristal·lina on es pot gaudir d'increïbles vistes a la mar.
En el preu estan inclosos els serveis de jardineria i manteniment de la piscina.
L'habitatge també disposa de servei de vigilància nocturn.

lucasfox.cat/go/gavr28532
Vistes al mar , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Parquet,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Seguretat, Traster, Vistes, Zona chill-out
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
Disponible a partir del 15 Jun 2021

La vila se situa en una de les zones més cobejades de Castelldefels, en una de les
millors parcel·les de la zona residencial privilegiada de Botigues de Sitges.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

