REF. GAV22929

€790,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer Huis / Villa met 130m² Tuin te koop in La Pineda, Barcelona
Spanje » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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OMSCHRIJVING

Exclusief designhuis in uitstekende staat met 2 grote
slaapkamers en 130 m² tuin, te koop naast het strand in
Lluminete, Castelldefels.
Dit moderne huis met een exclusief design ligt in het gebied van het strand van
Castelldefels, genaamd Lluminete. Slechts 50 meter van het zand van het strand en
met parkeergelegenheid binnen, is het een zeer aantrekkelijk stuk om het hele jaar
door te leven of om lange periodes door te brengen. Het is volledig uitgerust met
moderne apparatuur in perfecte staat en inbouwkasten om kleding en andere
spullen in het algemeen op te slaan.
Bij binnenkomst van het huis, aan de rechterkant zien we de ruime woonkamer met
de toegangstrap naar de bovenste verdieping en naar de terrassen. Vervolgens
vinden we de open keuken die zeer goed is geïntegreerd in de ruimte met een
eethoek, was- en droogruimte en opslag. Aan de linkerkant vinden we de badkamer
en de grote slaapkamer met een grote ingebouwde kledingkast en toegang tot de
achterkant van het huis.

lucasfox.co.nl/go/gav22929
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

We gaan de trap op en vinden een grote slaapkamer met een badkamer met toegang
tot het grote terras waar u kunt genieten van de zon en het uitzicht.
In de buitenruimte vinden we een lommerrijke moerbeiboom die prachtige
natuurlijke schaduw werpt, de chill-out ruimte bedekt door een gespannen en
bestendig nautisch canvas en de buitendouche. Daarnaast is er een parkeerplaats.
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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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