
REF. GAV20870

765.000 € Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Bellamar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

385m²
Plattegrond  

435m²
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
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OMSCHRIJVING

Vrijstaand huis gebouwd in 1975 en in zeer goede staat,
gelegen in een woonwijk van Castelldefels met prachtig
uitzicht op zee.

Gastvrij, goed onderhouden vrijstaand huis met een zwembad en uitzicht op zee in de
rustige woonwijk van Poal. Het pand meet 385 m² en staat op een perceel van 435 m².

Opvallende kenmerken zijn het spectaculaire uitzicht op zee, de uitstekende locatie
en de goede staat van instandhouding. De fantastische locatie zorgt voor een
gemakkelijke toegang tot de snelweg en de snelweg, het duurt ongeveer 25 minuten
om het centrum van Barcelona te bereiken en 10 minuten naar de luchthaven.

Het huis werd gebouwd in 1975 en sinds deze datum hebben de eigenaren enkele
verbeteringen aangebracht. Er zijn 2 ingangen, een van elk van de straten die het
huis omringen. De hoofdingang komt uit in een hal die leidt naar de ruime
woonkamer met uitstekend natuurlijk licht gedurende de dag.

Vanuit de hal kunnen we ook rechtstreeks naar de eerste verdieping gaan waar zich 4
slaapkamers bevinden. Op de begane grond, samen met de woonkamer, is er de
keuken met toegang tot het terras, een badkamer en een kamer die momenteel
wordt gebruikt als strijkruimte.

Op de eerste verdieping, verbindt een gang de 4 dubbele slaapkamers die 2 volledige
badkamers delen, waarvan 2 genieten van een gemeenschappelijk terras met uitzicht
op de zee.

Als we naar de kelder gaan, vinden we hier een recreatiegebied met biljart, kelder,
berging en douche.

Het huis heeft een eigen garage met 2 parkeerplaatsen.

lucasfox.co.nl/go/gav20870

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Wijngaarden,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Renovatie object, Uitzicht, Verwarming
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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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