REF. GAVR36378

5.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en lloguer a Gavà Mar
Espanya » Barcelona » Gavà Mar » 08850

4

3

239m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

En lloguer casa adossada molt lluminosa a Gavà Mar.
Aquesta moderna casa adossada de quatre habitacions se situa en una exclusiva
urbanització privada amb piscina comunitària a Gavà Mar, a tan sols cinc minuts de la
platja. Destaca la seva ubicació cèntrica a Gavà Mar per la proximitat a tots els
serveis i la bona comunicació.
En primer lloc, veiem un rebedor que ens condueix a un gran saló, a la terrassa
privada i al jardí, on podeu relaxar-vos a les càlides nits d'estiu o esmorzar a l'aire
lliure. Tot seguit, tenim la gran cuina totalment renovada i equipada i un lavabo.
La segona planta consta de tres dormitoris amplis i la tercera planta acull el
dormitori principal tipus suite amb bany privat i accés a una àmplia terrassa. En total,
la segona planta disposa de dos banys complets.

lucasfox.cat/go/gavr36378
Terrassa, Jardí, Garatge privat, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Renovat,
Parc infantil, Exterior, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
Ja està disponible!

El pis es troba en excel·lents condicions i es lliura llest per entrar a viure. Disposa de
calefacció i aire condicionat, dues places daparcament al garatge i una cambra de la
bugada.
Contacti'ns per concertar una visita.
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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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