REF. GAV10960

3.400.000 € Huis / Villa - Verkocht

6 Slaapkamer Huis / Villa met 1,000m² Tuin te koop in Bellamar, Barcelona
Spanje » Barcelona » Castelldefels » Bellamar » 08860
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OMSCHRIJVING

Fantastische, volledig gerenoveerde moderne villa met
een panoramisch uitzicht over Castelldefels en de zee.
Deze imposante villa is de belichaming van een bevoorrechte manier van leven in een
van de meest exclusieve wijken van Castelldefels, op slechts 20 minuten langs de
kust van Barcelona. Het is de perfecte locatie voor een spectaculair familiehuis of
voor een uitstekende investering die huuropbrengsten tot 5% oplevert.
Met een opvallend modern ontwerp op basis van porseleinwit en zinkgrijze
afwerkingen, is de zeer royale 768 m² woonoppervlak verdeeld over 4 verdiepingen.
Deze maken allemaal gebruik van vegende glazen wanden en open ruimtes om het
licht te benutten en het uitzicht vanuit vrijwel elke kamer te laten zien.
Uitgebreide buitenruimte maakt optimaal gebruik van het perfecte klimaat en de
prachtige vergezichten, met 3 terrassen en een grote tuin van 1000 m², compleet met
een mooi zwembad en een ontspanningsruimte. Dit biedt tal van mogelijkheden om
te ontspannen, buiten te dineren en te entertainen tegen de achtergrond van de
glinsterende Middellandse Zee en een prachtige zonsondergang.

lucasfox.co.nl/go/gav10960
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Gym, Prive garage, Lift,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Open haard, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

Het huis is voorzien van het nieuwste woord in luxe en technologie uit de 21e eeuw,
met innovatieve architectonische details, zoals de open woonkamer met dubbele
hoogte en open haard en een natuurlijke verbinding met de keuken van kwarts en
hout. Er is een privékantoor / bibliotheek boven, en alle kamers delen die geweldige
uitzichten.
Er zijn in totaal 6 slaapkamers, allemaal verspreid over de bovenste drie
verdiepingen met verschillende woonruimtes, kleedkamers en terrassen, terwijl de
kelderverdieping een grote bodega en een fitnessruimte heeft met veel licht en
uitzicht op de zee. Dit lagere niveau heeft ook een garage voor 4 auto's.

Contact ons over deze woning
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanje

REF. GAV10960

3.400.000 € Huis / Villa - Verkocht

6 Slaapkamer Huis / Villa met 1,000m² Tuin te koop in Bellamar, Barcelona
Spanje » Barcelona » Castelldefels » Bellamar » 08860

6

5

724m²

1,068m²

65m²

1,000m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Tuin

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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