
REF. GAV17397

2.800.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in La Pineda, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

388m²
Plattegrond  

1.079m²
Perceeloppervlakte

+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

Prachtig gerenoveerd familiehuis in La Pineda, vlakbij het
strand en internationale scholen.

Dit ruime huis is in 2016 volledig gerenoveerd en biedt een onberispelijke staat met
hoogwaardige moderne afwerking en een perfect onderhouden rondlopende tuin met
een zwembad. Het heeft een geweldige locatie in La Pineda, vlakbij het strand en
gerenommeerde privéscholen.

De belangrijkste woonruimte van het huis bestaat uit een grote, strakke keuken die
open staat naar de eetkamer, die op zijn beurt uitkomt op de grote woonkamer van
het gezin. Vanuit de woonkamer is er directe toegang tot de master suite met zijn
comfortabele slaapkamer, badkamer en kleedkamer. Verbonden met zowel de
hoofdslaapkamer als de woonkamer is de huisgymnastiek.

Boven vinden we nog 2 slaapkamers, elk met een eigen badkamer en toegang tot het
terras. Een derde kamer is omgebouwd tot een gedeelde kleedkamer.

Dit prachtige gerenoveerde huis, met zijn benijdenswaardige locatie en
karakteristieken, zou een ideale gezinswoning zijn dicht bij het strand, internationale
scholen en met gemakkelijke toegang tot de luchthaven van Barcelona.

Neem vandaag nog contact met ons op om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/gav17397

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Barbecue,
Balkon
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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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