
REF. GAV20325

387.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 14m² terras te koop in Bellamar,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Slaapkamers  

1
Badkamers  

103m²
Woonoppervlakte  

14m²
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

Appartement van 103 m² met 3 slaapkamers en uitzicht op
zee te koop in Bellamar.

Appartement van 103 m² met 3 slaapkamers en uitzicht op zee in Bellamar Bajo.
Gelegen aan de rand van een berg, blijft het pand de hele zomer redelijk koel. Het
heeft een prachtig gemeenschappelijk gebied met een sociale club, een zwembad,
een frontonbaan, fietsenstalling, opslag, parkeren en een 24-uurs conciërge die in de
gemeenschap woont.

Het appartement werd in 2010 gerenoveerd en in 2018 werd een slaapkamer volledig
gerenoveerd, evenals de badkamer (meubels, spiegel, aanrecht) en de vloer in de
eetkamer en de ingang. Het appartement is voorzien van houten vloeren, behalve in
de keuken en badkamer.

Een perfect appartement voor een stel of een gezin met kinderen. Het is zeer goed
gelegen in de woonwijk van Bellamar; rustig, veilig en zeer privé met snelle toegang
tot wegen die rechtstreeks naar de luchthaven en de stad Barcelona leiden. Het ligt
heel dicht bij de meest prestigieuze internationale scholen in de provincie.

lucasfox.co.nl/go/gav20325

Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Terras, Zwembad, Houten vloeren,
Padeltennis baan, Parkeerplaats, Balkon,
Bijkeuken, Dichtbij openbaarvervoer,
Inbouwkasten, Uitzicht, Verwarming
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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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