
REF. GAV35949

425.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Gavà Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Gavà Mar »  08860

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

66m²
Plànol

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Pis totalment reformat, amb possibilitat de llicència
turística, en excel·lents condicions, en venda, a Gavà Mar.

Lucas Fox presenta aquest pis íntegrament reformat, amb possibilitat de llicència
turística, amb molt de gust. El pis es troba a la zona privilegiada de Gavà Mar, a una
de les comunitats més tranquil·les i privilegiades de la zona.

Des de l´entrada, trobem la cuina office i el saló, que ofereix un espai ampli i
lluminós. A causa de la bona orientació, el pis és molt lluminós durant tot el dia. Des
del saló, podem accedir a la terrassa, on es poden gaudir d'esmorzars tranquils i
agradables als matins. El pis està compost per dos dormitoris, el principal i un
addicional, així com un bany complet.

El pis disposa d´una zona comunitària molt cuidada, amb piscina i amb absoluta
tranquil·litat. Cal destacar que se situa en una de les zones més tranquil·les, a 50
metres a peu de la platja de Gavà Mar. Ofereix comunicació per transport públic
directe a Barcelona ia l'aeroport internacional, així com accés directe a l'autovia que
connecta amb Barcelona a 13 minuts i amb l'aeroport a 7 minuts. Se situa a prop de
centres comercials, supermercats, restaurants, col·legis públics i internacionals,
universitats, centres mèdics i farmàcia.

lucasfox.cat/go/gav35949

Garatge privat, Ascensor, Zona chill-out,
Balcó, Alarma, Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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