REF. GAV16515

1.400.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 557m² Tuin te koop in Montemar,
Barcelona
Spanje » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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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
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OMSCHRIJVING

Prachtig, smaakvol gerenoveerd huis met een tuin,
zwembad en een prachtig uitzicht, te koop in
Castelldefels.
Fantastisch huis met een bruikbare oppervlakte van 310 m², gelegen in het bovenste
gedeelte van Castelldefels, genietend van een onovertroffen uitzicht. Het ligt op
slechts 8 minuten rijden van het strand, op 5 minuten rijden van supermarkten en op
6 minuten van de British School.
Het huis is gerenoveerd met een uitstekende smaak en materialen van uitstekende
kwaliteit. Het heeft open, goed georganiseerde ruimtes en veel natuurlijk licht in alle
kamers. Zonnepanelen voeden de verwarming van de radiator en verwarmen het
zwembad enigszins. Bovendien heeft elke verdieping airconditioning en is er de
mogelijkheid om desgewenst een lift te installeren.
De kelder heeft een garage voor 2 auto's en verschillende motorfietsen, met kasten
langs de hele muur, een toilet, een groot kantoor met uitzicht op de tuin en toegang
tot de veranda van dit niveau, evenals het zwembad met veel privacy. Er is ook een
wasruimte en een grote berging. Als we de garage binnenkomen, kunnen we direct
naar de begane grond gaan, waar zich een slaapkamer met tweepersoonsbed bevindt,
een badkamer met een bad en een wasruimte. Deze ruimte staat los van de rest van
de vloer, dus het is erg praktisch.

lucasfox.co.nl/go/gav16515
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Balkon,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen

Als we door de hoofdingang van het huis gaan, betreden we een prachtige lobby die
leidt naar een grote keuken met een eiland, die leidt naar een kamer die kan worden
gebruikt als een kantoor of als een speelkamer voor kinderen. Deze verdieping
bestaat ook uit een grote woonkamer met open haard en de iets verhoogde eethoek,
beide ruimtes kijken uit op de grote veranda en een terras met een prachtig uitzicht.
De eerste verdieping heeft 4 tweepersoonsslaapkamers, waarvan 2 ensuite en 3
hebben toegang tot het terras en zijn voorzien van inbouwkasten. De bovenste
verdieping heeft een enorme loft met hoge plafonds, toegang tot een balkon en een
grote badkamer met een jacuzzi.
Een uitstekende gelegenheid voor gezinnen vanwege de geweldige functies en
locatie. Neem contact met ons op om een bezoek te regelen.
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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.

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

