
VERKOCHT

REF. BCN2303

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Huis / Villa met 52m² terras te koop in Gavà Mar,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

346m²
Plattegrond  

486m²
Perceeloppervlakte  

52m²
Terras

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige halfvrijstaande woning gelegen op een
prachtige locatie in Gavà Mar, onderdeel van een
prachtige ontwikkeling van 12 woningen.

Dit echt unieke en zeldzame woonproject is misschien wel de laatste kans in zijn
soort aan de kust van Barcelona.

Een groep prachtige designerhuizen die passen bij de ongelooflijke schoonheid van
hun omgeving, direct aan het strand, maar toch op slechts enkele minuten van
Barcelona en de internationale luchthaven El Prat.

Wanneer u de ontwikkeling bezoekt, bevindt u zich in een afgelegen enclave van 12
exclusieve vrijstaande en semi-vrijstaande huizen, met tussen 300 m² tot 500 m²
prachtige leefruimte.

Dit huis heeft een oppervlakte van ongeveer 402 m² en heeft een eigen tuin met een
zwembad. Er zijn 4 slaapkamers en 5 badkamers, een woonkamer - eetkamer en een
keuken, allemaal handig verdeeld over 3 verdiepingen met een garage voor 2 wagens
en een berging in de kelder.

lucasfox.co.nl/go/bcn2303

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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