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DESCRIÇÃO

Bela casa de 456 m² construída, com 5 quartos, piscina,
jardim e magníficas vistas panorâmicas sobre o mar à
venda na área de Montemar de Castelldefels.
Bela casa de 456 m² construída em um terreno de 1.417 m², localizada na área
exclusiva e altamente cobiçada de Montemar Alto em Castelldefels. A casa está
cercada pela natureza em um ambiente tranquilo e residencial.
É uma casa de alvenaria, com muito boa distribuição construída em 2007 em três
pisos e com elevador. Tem uma orientação perfeita a sul, de forma a aproveitar as
vistas sublimes que oferece sobre a natureza e o mar.
Acedemos à casa no rés-do-chão com um grande hall que distribui todas as divisões
deste piso. Em primeiro lugar, encontramos uma grande sala de jantar com lareira e
grandes janelas que permitem a entrada de luz natural abundante e oferecem vistas
maravilhosas de cartão postal. Além disso, tem acesso a um grande terraço e
cozinha. O piso é completado com um lavabo de cortesia e um quarto que
atualmente é usado como escritório.
Subimos ao andar superior que abriga a área noturna com uma suíte master com
banheiro e acesso ao terraço. Temos mais três quartos duplos, todos com acesso ao
terraço e banheiro de cortesia completo. Vale a pena destacar novamente as
maravilhosas vistas oferecidas por estes quartos.

lucasfox.pt/go/gav33981
Vistas à montanha, Vistas ao mar , Jardim,
Piscina, Terraço, Private garage, Elevador,
Luz natural, Parquet,
Pavimento de mármore,
Acesso habilitado para cadeira de rodas ,
Alarme, Aquecimento, Ar condicionado,
Àrea chill out, Biblioteca, Chaminé,
Churrasco, Cozinha equipada, Despensa,
Exterior, Janelas de vidro duplo ,
Parque infantil, Permitido animais,
Perto de transporte público ,
Próximo de escolas internacionais,
Sala de jogos, Varanda, Vistas

Descemos para sair ao piso -1 onde podemos desfrutar de uma agradável piscina,
bem como de um estúdio equipado com casa de banho completa. O espaço exterior é
muito amplo com um jardim que oferece muitas possibilidades e, sobretudo, vistas
desafogadas a sul, mas com bastante privacidade.
Esta casa está repleta de pequenos pormenores que a tornam única, como o chão em
mármore, corrimão em ferro forjado nas escadas, sistema de aspiração integrado nas
paredes, portas de correr embutidas, colector de águas pluviais ou ar condicionado,
entre outros. . Além disso, oferece estacionamento fechado para dois carros.
É uma casa especial, devido à sua construção, à sua luz e às suas vistas que
proporcionam um grande bem-estar.
Ideal para uma família que procura uma casa acolhedora com vistas de sonho sobre
o mar e a serra.
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Para melhor apreciar esta casa, recomendamos a visualização do tour virtual 360* no
seguinte link: https://urlzs.com/9sBen

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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