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Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
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ÖVERBLICK

Spektakulärt fristående familjehus med alla
bekvämligheter till salu i Montemar, Castelldefels.

Unikt villa i Montemar Medio på en tomt på 760 m² i ett privilegierat område nära alla
tjänster och bekvämligheter, med vacker utsikt över staden, naturen och havet. Det är
en 641 m² stor villa fördelad på tre våningar. Den har 6 svit-typ sovrum med totalt 6
badrum, plus en artig toalett. Villan har hiss och loft.

Alla utrymmen som utgör det är mycket rymliga, för större bekvämlighet och komfort.
Det har också stor integritet utan syn på grannar.

Detta vackra hem renoverades 2005 av den prestigefyllda arkitekten Quim Larrea
(vinnare av FAD -priset). Det är utformat för en familj som letar efter lugn, bort från
stadens liv och rörelse, men samtidigt 10 minuters promenad från affärer eller
kollektivtrafik, i ett högtstående område som Montemar.

Utifrån kan vi se dess moderna design med sin toskanska röda fasad bland arv från
medelhavshus.

På nedre våningen hittar vi ett stort mångsidigt rum som har tillgång till trädgården
och sommarköket med grill, avsedd för familjeevenemang. Vi har också en vinkällare,
ett sovrum med eget badrum för gäster, ytterligare ett sovrum med eget badrum för
personal och maskinrummet.

På bottenvåningen hittar vi huvudentrén till huset med sin hall och dess centrala
marmortrappa. På denna våning finns 3 sovrum, varav 2 sammankopplade med ett
delat badrum, med ett runt badkar och en dusch.

På första våningen har vi det huvudsakliga vardagsrummet på 80 m², med en
matplats, en dubbelsidig öppen spis, ett 25 m² öppet kök och en stor balkong. Allt
detta utrymme har vacker utsikt mot horisonten och havet. Golvet kompletteras med
ett sovrum med eget badrum.

Slutligen, på övervåningen, hittar vi loftet och dess mångsidiga rum, omgivet av lek-
eller förvaringsutrymmen, som är stängda med skjutdörrar. Detta utrymme välkomnar
oss med en balkong och utsökt utsikt över staden, naturen och havet.

Utanför huset hittar vi en vacker trädgård med fruktträd, ett stort IPE -trädäckt
solarium och en pool.

lucasfox.se/go/gav30594

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Grillplats, Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Villan har också ett privat garage med plats för upp till 3 bilar och motorcyklar.

Hela fastigheten är skyddad av ett omkretslarmsystem och har energicertifiering B.

Bland dess egenskaper kan vi nämna den bästa utrustningen som köket av
varumärkena Bulthaup och Gaggneau, golvvärme, parkettgolv, stora lutnings-och-
svängningsfönster med ek och aluminium eller Duravit-toaletter, bland många andra.

Detta unika familjehem är en oslagbar möjlighet som har alla bekvämligheter.
Elegant, bekvämt och i ett välmående område.

Kontakta oss för mer information eller för att boka visning.
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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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