
REF. GAV29373

1 450 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Sovrum  

3
Badrum  

442m²
Planlösning  

607m²
Totalyta

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Spektakulär villa med trädgård och pool i ett exklusivt
område i Castelldefels.

Denna magnifika villa ligger på en tomt på 607 m² i Montemar, Castelldefels, i ett
lugnt område nära alla tjänster och bekvämligheter. Det är ett hus på 442 m² fördelat
på tre våningar med mycket öppna och ljusa utrymmen.

Vi når huset genom en veranda. På bottenvåningen finns en master svit med
omklädningsrum och eget badrum, två dubbelrum med skräddarsydda garderober,
ett kontor och ett annat komplett badrum med badkar.

Mellanvåningen har det huvudsakliga vardagsrummet med tillgång till en terrass och
takprojektor, ett separat kök, ett sovrum med dubbelsäng och ett komplett badrum
med en nyrenoverad dusch.

På översta våningen har vi ett sommarvardagsrum med ett spelområde, ett pentry
och tillgång till poolen, en servicegolv med eget badrum och kök, ett gym med dubbel
bastu och turkiskt bad, en tvättstuga och en vinkällare .

Fastigheten har också ett förråd, privat garage och säkerhetssystem.

Fastigheten bländar oss med sina högkvalitativa finish som marmorgolv, dubbelglas
och aluminiums yttre snickeri, bland andra. Den har en säkerhetsdörr,
interiörlackerade trädörrar, Wi-Fi, luftkonditionering, elgasuppvärmning samt vatten-
, gas- och elmätare.

En unik möjlighet att skaffa ett oslagbart hem som har alla bekvämligheter för att
garantera maximal komfort. Elegant, exceptionellt och i ett exklusivt område.

lucasfox.se/go/gav29373

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Vingårdar, Parkett,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober,
Hemmabio, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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