
VERKOCHT

REF. BCN6054

1.950.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Montemar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Slaapkamers  

7
Badkamers  

747m²
Plattegrond  

840m²
Perceeloppervlakte

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gelegenheid om een van de grootste en meest exclusieve
eigendommen in Montemar te kopen - Castelldefels met
uitstekende kwaliteit afwerkingen en alle denkbare luxe.

Bijzonder grote (747 m²) moderne villa gebouwd in 2006 op een op het zuidwesten
gelegen perceel van 840 m² in Montemar - Castelldefels, op loopafstand van het
stadscentrum en het treinstation. Deze villa, verreweg een van de meest
indrukwekkende in de buurt, beschikt over een unieke natuurstenen gevel en is
omgeven door een uitstekende, zeer onderhoudsvriendelijke tuin met een
uitnodigend zwembad.

De begane grond nodigt ons uit via een indrukwekkende hal en herbergt de grote
woon-eetkamer met een open haard en toegang tot een charmant overdekt terras en
de tuin met het zwembad. Daarnaast is de volledig uitgeruste keuken met toegang tot
het buitenterras en buiten barbecue en keuken. Andere kamers op dit niveau zijn een
bijkeuken, een badkamer, een gastentoilet en een leeskamer. Het huis heeft een lift.

Er zijn 4 tweepersoonsslaapkamers op de eerste verdieping, waarvan 2 met een eigen
badkamer, terwijl de anderen toegang hebben tot een gedeelde badkamer. Deze
verdieping beschikt over een groot terras met een prachtig panoramisch uitzicht op
de kust van Castelldefels.

We vinden de indrukwekkende hoofdslaapkamer met een woonkamer, een inloopkast
en een grote badkamer op de bovenste verdieping van het huis, waardoor het een
sfeer van rust en privacy schenkt.

De benedenverdieping biedt een ongelooflijke spa met een jacuzzi, een zwembad,
een Turks stoombad, een sauna, een douche en een badkamer. Ook op dit niveau zijn
de sportschool, de garage voor 4 auto's en de berging.

Een exclusief familiehuis gepresenteerd in inlooptoestand met hoogwaardige
afwerkingen en allerlei extra's.

lucasfox.co.nl/go/bcn6054

Zeezicht, Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Zwembad, Jacuzzi, Spa, Prive garage, Lift,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Verwarming
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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