REF. GAVR36192

15.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Castelldefels
Espanya » Barcelona » Castelldefels » Castelldefels Centre » 08860
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Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Espectacular casa de 5 dormitoris i 5 banys amb vistes al
mar, amb parcel·la de més de 2.000m2 i amb màxima
privadesa, en lloguer, a Montemar
La casa està ubicada en una de les zones més privilegiades de la zona, amb màxima
privadesa i amb vistes al mar. La casa es troba a una parcel·la de més de 2.000m2 i
disposa de dues piscines, una piscina exterior i una altra climatitzada.
Des de l'entrada principal, accedim per unes escales a l'immens jardí que ofereix una
tranquil·litat i una pau absoluta. A mà dreta del jardí hi trobem una petita casa per al
servei, composta per 2 habitacions, cuina i bany propi.
Al jardí trobem també la zona de barbacoa per gaudir amb amics i família, així com
també un forn de llenya especialment habilitat per a pizzes i pa.
A la casa es pot accedir des de l´entrada principal, o bé des de la terrassa on al
davant trobem la immensa piscina. A l'entrada principal trobem el rebedor i des del
sostre una gran làmpada de vidre penjant. Al rebedor hi ha l'escala de cargol que
dóna accés a la primera planta. A mà dreta hi trobem un bany complet, amb dutxa. Al
costat del bany hi ha la zona de spa amb una habitació addicional, que es pot
utilitzar com a zona de gimnàs. Al davant hi trobem la piscina interior climatitzada i
un jacuzzi interior. La zona de spa també té accés al jardí i la piscina exterior. Davant
de la piscina exterior hi trobem un gran porxo on es poden gaudir de menjars en
família i amics a la terrassa.

lucasfox.cat/go/gavr36192
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta, Piscina, Jardí,
Spa, Jacuzzi, Garatge privat, Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, S'accepten mascotes ,
Interior, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
Ja està disponible!

La cuina es troba a la mateixa planta i està completament equipada. Enmig de la
cuina trobem una illa, amb una pica addicional. Al costat de la cuina trobem una
habitació addicional, utilitzable com a rebost. Davant la cuina trobem el saló
lluminós, amb terra de marbre i amb vistes al jardí ia la piscina. Des del saló també
podem accedir al jardí.
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A la zona de nit podeu accedir amb l'ascensor o amb l'escala de marbre des del
rebedor. La primera planta compta amb 4 dormitoris suite, amb bany propi i vestidor
propi. El primer dormitori suite a mà esquerra té vista sobre el mar i el vestidor més
gran de tots. El bany propi disposa de jacuzzi amb vista sobre el mar. El segon
dormitori suite també disposa de bany propi amb jacuzzi amb vistes al mar i amb
vestidor. Des del tercer dormitori suite també es poden apreciar les espectaculars
vistes al mar i compta amb bany propi amb dutxa i vestidor. La cambra dormitori
suite té vistes al jardí i disposa de bany propi amb banyera i vestidor.
A la segona planta accedim amb l´ascensor, o per les escales habilitades. La segona
planta pot ser utilitzada com a dormitori addicional o bé, com a segon saló. Des d
´aquí es poden apreciar les millors vistes al mar de la zona. La segona planta compta
amb una terrassa gran, on es poden gaudir de les millors vistes i de les albes i
capvespres més bonics de Castelldefels.
La planta subterrània és el pàrquing, que compta amb 3 entrades pròpies per a cada
plaça de pàrquing. A més, a l'exterior de la casa hi ha prou espai per aparcar 2-3
vehicles addicionals. A la planta subterrània també hi trobem la caldera, la zona de
màquines de la piscina i el quadre elèctric de la casa. La casa del servei té el seu
propi quadre elèctric independent.
La casa compta amb llums LED, recentment instal·lades.
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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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