
VENDIDO

REF. GAV28433

690.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos à venda em La Pineda, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

4
Quartos  

3
wc  

200m²
Plano  

50m²
area do terreno

+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

Linda casa geminada de 200m2 com 4 quartos, em
excelentes condições, perto de todas as comodidades
para venda em Can Bou, Castelldefels.

Moradia geminada em excelente estado de conservação visto que foi remodelada
com um desenho moderno e muito funcional há pouco tempo. Em muito boa
localização, muito perto das melhores escolas públicas e privadas, assim como da
praia e do centro da vila. Está localizado numa zona residencial muito sossegada, sem
ruído de aviões e que oferece vários parques e espaços desportivos.

A propriedade está distribuída em 3 andares:

No rés-do-chão temos uma ampla sala de estar de 40 m², com uma cozinha aberta
onde a luz natural entra ao longo do dia graças à sua orientação a sul. Além disso,
um banheiro de cortesia está incluído.

No primeiro andar encontra-se a zona nocturna com 4 quartos com roupeiros
embutidos, um deles suite com casa de banho privativa, e outra casa de banho
completa de cortesia de serviço aos restantes quartos.

No segundo andar, encontramos um estúdio de 30 m² com acesso ao solário e
terraço com área de 25 m², bem como uma arrecadação de 15 m².

Finalmente, possui um jardim privado de 50 m².

A moradia beneficia de acabamentos de grande qualidade.

A urbanização dispõe de um lugar de estacionamento privativo, bem como de uma
zona comum com piscina para crianças e adultos.

Ideal para uma família que procura espaço, conforto, entre a cidade e o mar.

lucasfox.pt/go/gav28433

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Luz natural, Estacionamento,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Exterior, Cozinha equipada,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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