
REF. GAV33644

3 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

7
Sovrum  

7
Badrum  

642m²
Planlösning  

1.591m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exklusiv lyxig designvilla med ytskikt av bästa kvalitet till
salu i ett av de bästa områdena i Castelldefels Playa, i ett
lugnt och familjevänligt område.

Detta spektakulära familjehus ligger i det bästa området i Castelldefels Playa, La
Pineda, parallellt med havet, i ett lugnt bostadsområde nära de bästa internationella
skolorna.

Det erbjuder exceptionella bekvämligheter, inklusive ett gym, pool och parkering för
flera fordon. Huset är omgivet av en vacker och välskött trädgård på 1 591 m², med
pool, relaxavdelning och grill, terrass och lekplats.

Interiören är imponerande, med mycket rymliga rum. Huset omfattar 642 m² fördelat
på 3 våningar.

När vi kommer in i huset hittar vi hallen, ett stort vardagsrum med två rum och en
öppen spis i marmor, en matsal med direkt tillgång till terrassen och poolen, ett fullt
utrustat öppet designkök med avancerade apparater och en vinkällare i glas och ett
komplett badrum. På samma plan finns en servicepersonalavdelning med egen
ingång som har sovrum, kök och badrum.

På första våningen finns sovrummet av master-svit med öppen spis,
omklädningsrum, privat badrum med jacuzzi och dusch och tillgång till terrassen; ett
annat sovrum också med sitt privata kompletta badrum och tillgång till terrassen; ett
dubbelrum; Ett gym; två omklädningsrum och ytterligare ett badrum.

På övervåningen finns ett vardagsrum, två dubbelrum och ett badrum.

Huset har marmor och naturliga trägolv, golvvärme, värme och luftkonditionering,
säkerhets-tv, aluminiumramar med dubbelglas, en vattentank för bevattning och
stängd och öppen parkering för flera fordon.

lucasfox.se/go/gav33644

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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