
VENDIDO

REF. GAV22743

1.250.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 400m² Jardim à venda em Bellamar
Spain »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860
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5
wc  

543m²
Plano  

754m²
area do terreno  

400m²
Jardim

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Villa exclusiva recentemente renovada em sua totalidade,
com vista para o mar na melhor área residencial de
Castelldefels.

Esta magnífica villa recentemente renovada tem 543 m² de habitação, localizados em
um terreno com um terreno plano de 754 m².

A casa está distribuída em 4 andares.

É acessado pelo piso térreo, que nos recebe um hall de entrada que se conecta
diretamente à sala de estar com kitchenette. Da mesma sala, acessamos o exterior
com uma área de varanda e piscina privativa. Nesse mesmo andar, temos uma casa
de banho completa e um quarto duplo.

Quando você subir o primeiro andar, encontraremos a área noturna, com três
quartos duplos, um com banheiro privativo e vestiário, enquanto os outros dois
compartilham um banheiro completo. Um dos quartos tem uma área de escritório.

O segundo andar é composto por uma sala de sótão / lazer com acesso a um solário
privado. Nesse andar, você também tem uma suíte com banheiro completo e um
banheiro completo para compartilhar.

Por último, mas não menos importante, descemos para o porão, onde encontramos a
área de estacionamento para dois carros, um escritório, um quarto duplo com
banheiro, uma grande sala que pode ser habilitada como academia e home theater.

Esta casa foi completamente renovada com acabamentos de alta qualidade, o que
permite manter a atratividade das fachadas da região com o design interior moderno
do século XXI.

lucasfox.pt/go/gav22743

Vistas à montanha, Vistas ao mar , Jardim,
Piscina, Ginásio, Private garage,
Luz natural, Estacionamento, Alarme,
Ar condicionado, Àrea chill out, Churrasco,
Cinema em casa, Cozinha equipada,
Interior, Perto de transporte público ,
Próximo de escolas internacionais,
Renovado, Sistema domótico, Vistas
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.

REF. GAV22743

1.250.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 400m² Jardim à venda em Bellamar
Spain »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

8
Quartos  

5
wc  

543m²
Plano  

754m²
area do terreno  

400m²
Jardim

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt

	Villa exclusiva recentemente renovada em sua totalidade, com vista para o mar na melhor área residencial de Castelldefels.

