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Spanje »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850
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5
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1.056m²
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OMSCHRIJVING

Prachtig familiehuis met ruim interieur en een grote tuin
op een hoekperceel met een zwembad en 2
veranda&#39;s op een uitstekende locatie in Gavá Mar.
Exclusief verkrijgbaar bij Lucas Fox.

Dit exclusieve moderne bakstenen huis van ongeveer 370 m² werd gebouwd in het
jaar 2000 en ligt op een perceel van 1.056 m² met een eigen hoektuin met 2
veranda's, een ontspanningsruimte, een barbecue en een zwembad. Het heeft een
uitstekende locatie in Gavá Mar, op loopafstand van het strand en het openbaar
vervoer naar Barcelona.

De accommodatie is verdeeld over 4 verdiepingen. Op de begane grond vinden we
een ruime woonkamer - eetkamer en een gastentoilet. De ingerichte woonkeuken
heeft toegang tot de achtertuin en er zijn 2 kamers op dit niveau die bereikbaar zijn
via de woonkamer en kunnen worden gebruikt als een ontspanningsruimte en een
studeerkamer.

De eerste verdieping heeft 3 slaapkamers, waarvan 1 met een eigen badkamer met
een terras, de andere is een tweepersoonsslaapkamer met een terras en de laatste is
een eenpersoonskamer. De tweede en derde slaapkamers delen een badkamer. Het
zolderniveau heeft een slaapkamer van 25 m² met een hydromassagedouche en een
bad. Dit niveau heeft ook een klein terras. In de kelder vinden we een lounge en een
recreatieruimte van 100 m² met een wijnkelder en een bar. Er is ook een dienst
slaapkamer en badkamer hier.

Buiten vinden we een mooie grote tuin met 2 veranda's met een ontspanningsruimte;
een daarvan bevindt zich recht tegenover het prachtige privézwembad en de
barbecue. De accommodatie beschikt ook over parkeerplaatsen voor 4 of 5
voertuigen.

Een ideaal exclusief familiehotel op een uitstekende locatie in Gavá Mar.

lucasfox.co.nl/go/gav8732

Zwembad, Tuin, Terras, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Inbouwkasten,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Barbecue, 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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