
SÅLD

REF. SIT2501

1 500 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Sovrum  

2
Badrum  

311m²
Planlösning  

1.483m²
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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Möjlighet att köpa en stor (dubbel) tomt med ett hus,
beläget i ett av de mest eftertraktade områdena i
Castelldefels.

Beläget centralt i det mycket exklusiva, fridfulla, gröna bostadsområdet Bellamar i
Castelldefels, 5 minuter från stranden, hittar vi denna fristående 3-sovrumsfastighet
som byggdes 1985.

Denna fastighet, med sin unika design, sitter stolt i mitten av en enorm dubbel tomt,
som mäter totalt 1 483 m², med möjlighet att dela den och bygga 2 nya hus, vilket gör
detta till en bra investeringsmöjlighet.

Den nuvarande layouten erbjuder 3 dubbelrum och 2 badrum samt en öppen 80 m²
stor yta på andra våningen som kan omvandlas till ytterligare sovrum och badrum
etc.

Det finns en terrass och ingång till garaget på framsidan av huset och vackra gröna
gräsmattor och en pool på baksidan.

Ett annat alternativ skulle vara att helt renovera huset för att passa den nya ägarens
smak eller riva det helt och få en helt ny villa byggd på sin plats, vilket har gjorts på
många av de närliggande tomterna under de senaste åren.

Denna fastighet ligger i ett område som kallas "den gyllene triangeln" av FC
Barcelona-kändisar - Messi, Suarez och i framtiden - Neymar.

lucasfox.se/go/sit2501

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, I behov av renovering ,
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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