
VERKOCHT

REF. GAV20187

1.225.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Gavà Mar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

335m²
Plattegrond  

5.698m²
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

Mooi semi-gerenoveerd huis, met een
gemeenschappelijke ruimte, te koop aan de kust van
Gavà Mar, Barcelona.

Prachtig halfvrijstaand stenen huis met eigen grond. De meeste bewoners in de
gemeenschap zijn koppels of gezinnen met kinderen, wat bijdraagt aan een familiale
en vriendelijke sfeer.

Omdat de gemeenschap aan de kust ligt, is er directe toegang tot het strand, dat op
slechts 50 meter afstand ligt. In de omgeving is er een prachtig zwembad en een goed
onderhouden gazon omringd door pijnbomen; rustig en ontspannend.

Er is veel vraag naar dit gemeenschapsgebied voor het kopen en huren van huizen.
Om deze reden, als u besluit om het onroerend goed te verkopen of te verhuren,
kunnen klanten gemakkelijk worden gevonden.

Via de hoofdingang hebben we toegang tot een grote hal met een gastentoilet. Aan
de linkerkant hebben we een ruime keuken. Vervolgens een grote woonkamer met
een eethoek. Grote schuiframen laten veel licht binnen en geven toegang tot het
buitenterras en de tuin. De begane grond heeft ook drie uitstekende slaapkamers
met twee volledige badkamers.

De tweede verdieping is een grote open ruimte met twee ruime terrassen met een
prachtig uitzicht over de groene toppen van de pijnbomen. Dit deel van het huis is
zeer aangenaam voor zowel werk als gezin.

Ondergronds is er een bijkeuken, verwarming, ventilatie-apparatuur, evenals
voldoende parkeergelegenheid voor vier auto's.

lucasfox.co.nl/go/gav20187

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
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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