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DESCRIÇÃO

Excelente casa de 7 quartos com vista para o mar à venda
em Bellamar, Barcelona

Esta prestigiada moradia está localizada entre o mar e a montanha, num grande lote
de 941 m² em Bellamar, perto de todos os serviços da zona e apenas a dez minutos a
pé da praia. A casa destaca-se por estar rodeada de silêncio e privacidade num
luxuoso ambiente mediterrânico, virada a sul, com espaços amplos e abertos, tectos
altos e espectaculares vistas panorâmicas sobre o mar. Esta magnífica moradia foi
completamente renovada em 2021 e está pronta a habitar.

Al entrar, pasamos directamente a la puerta principal de la vivienda, así como a un
jardín con vistas espectaculares al mar ya la playa, rodeado de bosque natural de
rocas y pinos, en una parcela que disfruta de una gran privacidad y de una ubicación
única na zona. Encontramos uma piscina de design e um alpendre de 25 metros com
arcos majestosos, perfeito para usar como zona de chill-out ou zona de churrasco.

No piso principal, temos uma moderna e espaçosa sala de estar com acesso a um
fantástico e amplo terraço com vista panorâmica para o mar, onde todos os dias
pode apreciar o maravilhoso nascer e pôr do sol. Isto é seguido por uma cozinha
moderna espetacularmente projetada, com uma adega e eletrodomésticos
embutidos de alta qualidade. No final da cozinha, fica a lavanderia. No final do hall
encontra-se a master suite com acesso ao terraço e vista mar, e uma casa de banho
completa em suite. Em seguida, encontramos o vestiário principal, também com
acesso ao terraço, vista mar e muita luz natural. Por fim, temos um quarto duplo com
acesso ao terraço e outra casa de banho completa e novamente com a maravilhosa
vista de mar.

No piso inferior, ao qual acedemos através de uma moderna escada interior em
madeira com iluminação, encontramos primeiro um bonito hall que nos dá acesso a
uma ampla e luminosa sala multimédia, com acesso directo a um segundo terraço
com vista mar. No mesmo piso encontramos dois quartos duplos com muita luz
natural e outro quarto duplo com casa de banho completa em suite, todos com vista
mar, um amplo quarto de vestir com roupeiros embutidos e outra casa de banho com
poliban.

lucasfox.pt/go/gav28546

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Ginásio, Tectos altos,
Parquet, Luz natural, Vistas, Vestiário,
Sistema domótico, Sala de jogos,
Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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Descemos as escadas para chegar à cave, onde existe uma grande arrecadação com
capacidade para guardar bicicletas, e a casa das máquinas. Por fim, encontramos o
ginásio, um amplo espaço com diversas máquinas e acessórios para a prática
desportiva.

A casa está equipada com duas caldeiras gémeas, tem aquecimento centralizado,
que pode ser controlado digitalmente, garantindo assim a máxima eficiência
energética. Dispõe ainda de ar condicionado, dois routers wi-fi de alta velocidade,
cada um num piso, marquise eléctrica no terraço superior, sistema de alarme e
estores eléctricos de segurança em todas as janelas.

Sem dúvida, uma moradia única no mercado com vistas panorâmicas deslumbrantes.
Contacte-nos para mais informações e para marcar uma visita.
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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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