
VERHUURD

REF. GAVR21239

1.500 € Per maand  Appartement - Verhuurd
3 Slaapkamer Appartement met 12m² terras te huur in Bellamar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Slaapkamers  

1
Badkamers  

80m²
Woonoppervlakte  

12m²
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

3-kamer appartement met 12 m² terras aan de kust met
gemeenschappelijk zwembad en parkeerplaats te huur.

Dit appartement is gelegen in het rustigste deel van de kust van Castelldefels en
Botigues de Sitges, zeer goed verbonden met het openbaar vervoer en dicht bij
diensten zoals apotheek, supermarkten, onder anderen. Het pand heeft een
gemeenschappelijke ruimte voor bewoners met een zwembad, solarium, sociale
gebouwen en een parkeerplaats buiten.

Het is een ideale situatie voor liefhebbers van zeilen en de zee in het algemeen,
dankzij de locatie op 5 minuten lopen van Port Ginesta en tegenover het strand voor
windsurfen, kitesurfen, zeilen, etc.

Bij binnenkomst in een kleine hal, wordt de keuken aan de rechterkant
gepresenteerd en de ruimte wordt geopend naar de woonkamer met directe toegang
tot het terras met uitzicht op de zee.

Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot het nachtgedeelte, waar de
hoofdslaapkamer met directe toegang tot het grote terras, de badkamer en de 2
slaapkamers met directe toegang tot het secundaire terras te vinden zijn.

lucasfox.co.nl/go/gavr21239

Zeezicht, Terras, Zwembad,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Diervriendelijk, Exterior, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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