
VENDIDO

REF. GAV10960

3.400.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos with 1,000m² Jardim à venda em Bellamar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Quartos  

5
wc  

724m²
Plano  

1.068m²
area do terreno  

65m²
Terraço  

1.000m²
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

Casa de campo moderna fantástica completamente
renovada com visões panorâmicas de Castelldefels e o
mar.

Esta villa imponente é o epítome da vida privilegiada em um dos bairros mais
exclusivos de Castelldefels e a apenas 20 minutos de Barcelona. Perfeita como
moradia familiar ou como investimento, com rentabilidade até 5%.

Esta espaçosa casa oferece uma área de 768 m² e está distribuída por 4 pisos, com
um espectacular design moderno baseado em porcelana branca e acabamentos em
zinco antracite. Todos os pisos têm lindas paredes de vidro e espaços abertos para
aproveitar a luz natural e oferecer vistas de praticamente todos os quartos.

Os amplos exteriores são perfeitos para desfrutar do excelente clima e das belas
vistas, com 3 terraços e um amplo jardim de 1.000 m² com uma atraente piscina e
zona de chill-out. Aqui você encontrará inúmeras opções para relaxar, jantar ao ar
livre ou se divertir, com o incrível Mediterrâneo e o pôr do sol como pano de fundo.

A casa incorpora os luxos mais modernos e as melhores tecnologias do século XXI,
com toques arquitectónicos inovadores como a ampla sala de pé-direito duplo com
lareira e ligação à cozinha, acabada em quartzo e madeira natural. Há um escritório /
biblioteca privativo no primeiro andar, com piso de vidro e vista panorâmica do mar,
e todos os quartos compartilham essas vistas incríveis.

No total são 6 quartos, todos distribuídos pelos 3 pisos superiores, com várias salas
de estar, vestiários e terraços, enquanto a cave alberga uma ampla adega e um
ginásio com muita luz e vista mar. Possui ainda garagem para 4 carros.

lucasfox.pt/go/gav10960

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Private garage, Ginásio,
Elevador, Pavimento de mármore,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Varanda, Segurança, Salão de beleza,
Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Obra nova,
Lavandaria, Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Biblioteca, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado, Alarme
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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.
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	Casa de campo moderna fantástica completamente renovada com visões panorâmicas de Castelldefels e o mar.

