
REF. GAV19943

750.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos with 423m² Jardim à venda em La Pineda, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

4
Quartos  

1
wc  

103m²
Plano  

534m²
area do terreno  

10m²
Terraço  

423m²
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

Fantástica oportunidade de fazer uma excelente casa ao
seu gosto 2 minutos a pé da praia.

Esta casa em Pineda situa-se em uma conspiração chata e exige uma renovação
completa. É possível demoli-lo ou aproveitar as fundações, que incluem uma casa de
103 m² e uma pequena casa de 7,5 m² no jardim. Com a reforma, a superfície da casa
poderia ser ampliada para 267 m².

Atualmente, entramos na casa principal pela varanda e chegamos à sala de estar. À
direita temos a cozinha, uma casa de banho completa e quatro quartos duplos. Na
casa do jardim há uma cozinha.

Uma ótima oportunidade para fazer uma casa personalizada em uma ótima
localização a dois minutos a pé da praia.

lucasfox.pt/go/gav19943

Jardim, Luz natural,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Exterior,
Aquecimento, A renovar
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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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	Fantástica oportunidade de fazer uma excelente casa ao seu gosto 2 minutos a pé da praia.

