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ÖVERBLICK

Imponerande villa med 10 sovrum till salu i Montemar

Fantastiskt hus byggt på sluttningen av Puig Campana, med imponerande
panoramautsikt.

Denna klassiska villa i spansk stil, med karaktär och personlighet, ligger på
omfattande grunder i det prestigefyllda området Montemar, bara några minuter från
de gyllene stränderna i Castelldefels.

Detta lyxiga och eleganta hus byggdes 1975 av en karaktär som heter Ferenc, ägare
och herre över hela regionen enligt en valenciansk legend. Huset erbjuder absolut
avskildhet, liksom utsikt som omfattar naturparken och havet. I dekorationen kan du
se tidens gång, lyckas fånga de olika stilarna i mycket mysiga utrymmen och olika
rum fulla av ljus.

Engagemanget för att skapa exceptionella hem för kräsna kunder syns tydligt i
interiören, där högkvalitativ marmor dominerar, och även på utsidan, som smälter
sömlöst och skapar ett utrymme där komfort och lyx flyter. Med sitt avundsvärda läge
på toppen av berget, nära stranden och det livliga centrumet i Castelldefels, har
fastigheten stor avskildhet och avskildhet.

Detta symboliska hus med 1382 m² byggd yta ligger på en 3 363 m² tomt och är
uppdelad i tre hus. Dess intressanta historia är uppenbar i alla bostadsutrymmen,
som har totalrenoverats enligt de högsta modernitetsstandarderna samtidigt som
den bevarar den varma och klassiska stil som skapats av träbjälkar och marmorgolv.

Om de sex vackra sovrummen i huvudbyggnaden inte räcker för att rymma dina
gäster, kan du också erbjuda dem det andra fristående huset under uppbyggnad. Det
återstår bara att avsluta interiören efter eget tycke, eftersom layouten är klar. Denna
konstruktion består av fyra sovrum med badrum, två vardagsrum och två terrasser,
samt ett garage för fyra bilar. Även i källaren i huvudbyggnaden finns det möjlighet
att ta emot servicepersonal, eftersom det inkluderar en stor vinterträdgård med
tillgång till poolen, en bar, ett kök, ett sovrum och fler rum att upptäcka.

De mogna och välskötta trädgårdarna inkluderar stora gräsmattor och en stor pool.

I det tredje huset kan vi njuta av ett fritidsområde med biljardbord på första
våningen eller helt enkelt koppla bort och koppla av i bastun eller jacuzzin med total
integritet.

lucasfox.se/go/gav29495

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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Husdjur kommer också att känna sig hemma tack vare den enorma trädgården som
huset erbjuder.

Detta hem är perfekt för att koppla av, ta emot gäster och njuta av den lokala
livsstilen, med sin strand och sitt berömda mikroklimat.

På samma sätt finns det möjlighet att köpa den angränsande tomten, som mäter 1890
m².
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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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