
REF. GAVR17376

3.700 € Per maand Huis / Villa - Te huur
4 Slaapkamer Huis / Villa te huur in Montemar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

272m²
Plattegrond  

397m²
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

Licht en ruim huis met 4 slaapkamers met meerdere
terrassen, een garage en tuin, te huur in Montemar, dicht
bij alle voorzieningen.

Deze accommodatie van 272 m² bevindt zich op een perceel van 397 m² in Montemar,
Castelldefels, op slechts 10 minuten van de British School of Barcelona.

Het huis is verdeeld over drie verdiepingen. Een aangename hal met hoge plafonds
verwelkomt ons in het pand op de begane grond, aan de linkerkant waarvan een
wasruimte, de dienst slaapkamer en de 1-auto garage en aan de rechterkant de ruime
woonkamer met grote ramen die de kamer overstromen met natuurlijk licht en
uitzicht op de privétuin. Een schuifdeur in de woonkamer geeft toegang tot de grote
keuken.

Een trap leidt naar de eerste verdieping. Hier vinden we drie slaapkamers: twee
daarvan zijn tweepersoonskamers met een terras van 6 m² en een gedeelde
badkamer. De derde is de grote slaapkamer met een eigen badkamer, een
kleedkamer en toegang tot een privéterras van 12 m².

Ten slotte biedt de tweede verdieping een open ruimte van ongeveer 40 m² met veel
natuurlijk licht en toegang tot een zonneterras van ongeveer 45 m² met een
onbelemmerd uitzicht.

Dit fantastische huis met lichte, uitnodigende kamers is ideaal voor gezinnen die in
een rustige omgeving willen wonen, dicht bij internationale scholen en alle
voorzieningen.

lucasfox.co.nl/go/gavr17376

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Uitzicht, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Alarm, Airconditioning, , , 

Nu beschikbaar!
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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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	Licht en ruim huis met 4 slaapkamers met meerdere terrassen, een garage en tuin, te huur in Montemar, dicht bij alle voorzieningen.

