
REF. GAV34530

850.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Montemar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

4
Quartos  

4
wc  

256m²
Plano  

314m²
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

Espetacular casa com muita luz, totalmente renovada com
vista para a cidade de Castelldefels, para venda em
Montemar.

A casa tem duas portas de entrada independentes: uma com acesso direto à garagem
e outra com acesso direto à entrada da casa por escadas.

Desde a entrada, no rés-do-chão, encontramos uma espaçosa e luminosa sala de
estar-jantar ao ar livre e uma cozinha com uma bonita ilha, aberta para a sala de
jantar e com acesso a um dos terraços. Além disso, tem um banheiro de cortesia.

Subindo as escadas, no primeiro andar, encontramos o quarto principal com casa de
banho privativa com duche, completamente exterior e com acesso a outro terraço
com vistas espectaculares sobre a cidade de Castelldefels. Além disso, encontramos
dois quartos duplos e outro banheiro com chuveiro.

No segundo piso, encontramos um amplo espaço multiusos com muitas opções,
inclusive com possibilidade de se transformar numa grande suite, pois tem acesso
próprio a outro terraço e oferece magníficas vistas sobre o mar.

Por fim, temos a zona de garagem com capacidade para três carros e um espaço para
zona de ginásio, arrecadação ou adega.

Atualmente, a casa não possui piscina, mas existe a opção de vendê-la com o projeto.

Moradia renovada a estrear, numa excelente localização com vista mar e cidade.

lucasfox.pt/go/gav34530

Vistas à montanha, Terraço, Luz natural,
Terraço comunitário, Estacionamento,
Vistas, Varanda, Renovado,
Próximo de escolas internacionais, Poço,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Obra nova, Interior,
Exterior, Cozinha equipada, Àrea chill out,
Aquecimento, 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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	Espetacular casa com muita luz, totalmente renovada com vista para a cidade de Castelldefels, para venda em Montemar.

