
VERKOCHT

REF. GAV21297

630.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement te koop in Gavà Mar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

124m²
Plattegrond

+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 appartement te koop met 3 slaapkamers met een
terras, semi-gerenoveerd, met parkeerplaats, zwembad
en gemeenschappelijke ruimte.

Het appartement is gelegen in een gebouw uit 2001, met 4 verdiepingen plus het
ondergrondse niveau. Het is een wooncomplex met een grote gemeenschappelijke
ruimte, twee zwembaden en een ondergrondse parkeergarage met directe toegang
tot de lift.

De locatie is erg handig, want het ligt aan de derde straat terug van de zee, hoewel de
gemeenschappelijke ruimte toegang heeft tot de tweede straat. Vlakbij het gebouw is
er een bushalte die naar het centrum van Barcelona gaat. We steken de brug over en
vinden de Engelse internationale school.

Met de lift omhoog komen we op de tweede verdieping van het gebouw, waar het
appartement zich bevindt. Er zijn slechts twee huizen per verdieping. Het is een
dubbele aspecteigenschap: met uitzicht op de zuidgevel en de noordgevel. Als we het
appartement binnenkomen, zien we een grote hal. Aan de linkerkant vinden we de
complete keuken, onlangs gerenoveerd, met een zeer praktisch balkon. Vervolgens
komen we in de woonkamer van ongeveer 40 m², die dankzij het zuidelijke aspect
zeer helder is en de hele dag in de zon baden. Het heeft toegang tot een groot terras
op het zuiden met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin met ruimte voor een tafel
voor 4 personen. De blinds zijn elektrisch.

Vanuit de grote woonkamer gaan we naar het nachtgedeelte, dat 3 slaapkamers en 2
badkamers heeft, semi-gerenoveerd, een met een douche en de andere met een bad.
De hoofdslaapkamer ligt op het zuiden met grote ramen en veel licht en heeft
toegang tot het terras, inbouwkast, houten vloer en elektrische rolluiken. De andere 2
slaapkamers hebben brede ramen met handmatige zonwering.

lucasfox.co.nl/go/gav21297

Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Airconditioning

REF. GAV21297

630.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement te koop in Gavà Mar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

124m²
Plattegrond

+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.co.nl/go/gav21297
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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