
REF. SIT7444

2.930.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Bellamar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

1.110m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Eigentijdse vrijstaande villa met 4 slaapkamers en 4
badkamers met uitzicht op zee in de wijk Bellamar, op
slechts 5 minuten van de zandstranden van Castelldefels.

Gebouwd in 2006, deze prachtige moderne villa van 600 m² in Bellamar biedt een
high-end modern interieur en een fantastische buitenruimte met uitzicht op zee. De
tuin beschikt over een prachtig verwarmd zwembad met een unieke houten
brugconstructie eromheen, omgeven door kwaliteitsvloeren met een grote jacuzzi op
de benedenverdieping, een padelbaan en een buitenkeuken; allemaal verfraaid met
volwassen bomen en hoge elegante palmen.

Op de begane grond vinden we de grote open woonkamer met dubbele hoge plafonds
en grote glazen kamerhoge ramen die uitkomen op het terras en het zwembad.
Daarnaast is er een sfeervol centraal glazen atrium dat voor veel lichtinval zorgt, er is
een aparte eetkamer en een aparte ingerichte keuken met een eiland, beide met
toegang tot terrassen.

De eerste verdieping biedt 4 tweepersoonsslaapkamers met ensuite badkamers,
terwijl de tweede verdieping een apart woongedeelte biedt met een kantoorruimte
die uitkomt op een groot overdekt terras met prachtig uitzicht op zee.

Eindelijk vinden we de kelder met zijn wijnkelder, een garage voor 4 auto's, een extra
leefruimte en een fantastische discotheek met een professionele DJ-ruimte en een
bar; geweldig voor vermaak.

Natuurlijke materialen van hoge kwaliteit, glas, ijzer, hout, staal en marmer zijn
allemaal kunstzinnig gecombineerd om dit benijdenswaardige moderne huis te
creëren.

Gelegen op slechts 5 minuten rijden van het prachtige kustgebied en Castelldefels,
evenals binnen handbereik van Barcelona en zijn luchthaven, is dit een ideale
gezinswoning, vakantiebezit of huurinvestering.

lucasfox.co.nl/go/sit7444

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, 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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