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DESCRIPCIÓ

Casa contemporània amb 4 dormitoris, 4 banys i vistes a
la mar, en venda a Bellamar, a tan sols 5 minuts de les
platges de Castelldefels.
Fantàstica casa moderna de 600 m² construïda el 2006, amb interiors d'estil
contemporani d'alta qualitat i un magnífic espai exterior amb vistes a la mar. El jardí
inclou una piscina climatitzada amb un pont de fusta de disseny únic, envoltada d'un
entarimat de qualitat amb un ampli jacuzzi al nivell inferior. El jardí, decorat amb
arbres ja crescuts i palmeres altes, compta a més amb una pista de pàdel, una pista
de tennis i una cuina exterior.
La planta baixa alberga un saló diàfan amb sostres de doble altura i finestrals que
s'obren cap a la terrassa i la zona de piscina. A la banda es troba un bonic pati
interior de vidre que proporciona abundant llum natural. Aquesta planta també
consta d'un menjador i una cuina independent equipada i amb una illa. Tots dos
espais estan oberts a les terrasses.

lucasfox.cat/go/sit7444
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Vestidor, Vistes

La primera planta disposa de 4 dormitoris dobles amb banys privats. La segona
planta ofereix un saló independent amb un despatx que s'obre cap a una àmplia
terrassa envoltant amb tarima i increïbles vistes a la mar.
El soterrani acull un celler, un garatge de 4 places, un altre saló i una fantàstica
discoteca amb una zona per a un DJ professional i un bar, ideal per passar-s'ho bé.
Per crear aquesta fantàstica habitatge contemporani s'han combinat materials
naturals d'alta qualitat com vidre, ferro, fusta, acer i marbre.
Situada a 5 minuts amb cotxe de la platja i Castelldefels, amb fàcil accés a Barcelona i
el seu aeroport, es tracta d'un habitatge ideal com a primera o segona residència i
també com a inversió.
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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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