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OMSCHRIJVING

Luxe villa met 5 slaapkamers, tuin en zwembad te huur in
een exclusieve ontwikkeling, aan de kust van Gavà Mar.
Luxe villa gelegen in de prachtige en exclusieve ontwikkeling van Bonavista Beach in
Gavà Mar. Dit high-end complex geeft het ongelooflijke gevoel van wonen in een huis
dat moeiteloos opgaat in het omringende landschap. Hier zijn er geen grenzen tussen
de externe schoonheid van de omgeving en de interne schoonheid van uw huis.
Bovendien profiteert het van een gezinsvriendelijke buurt die bestaat uit een
exclusieve internationale gemeenschap, met zakenlieden en topsporters.
De villa heeft een modulair architectonisch ontwerp, met een grote vloeibaarheid
tussen binnen- en buitenruimtes. Hoewel het onlangs is gebouwd, is het gerenoveerd
om verschillende ruimtes zoals het terras en de eetkamer te verbeteren en uit te
breiden om het uniek te maken.
Het huis is toegankelijk via de begane grond, via een pad dat de tuin doorkruist die
het huis omringt. De villa is verdeeld over drie verdiepingen, plus de kelder met een
eigen garage met capaciteit voor twee auto's. Een binnenlift verbindt ons met alle
verdiepingen. In totaal zijn er vijf slaapkamers met eigen badkamer, waarvan twee
master suite met dressing en toegang tot het terras.
Aan de achterkant is er een privézwembad en een chill-outruimte met barbecue
naast de tuin.

lucasfox.co.nl/go/gavr31932
Zeezicht, Tuin, Zwembad, Conciërge service,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inloopkast, Nieuwbouw,
Rolstoeltoegankelijk, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
Minimale huurperiode: 12 maanden.

De gebruikte materialen passen bij de hoge standing met Listone Giordano vloeren in
Frans eiken, een sublieme keuken van het merk Bulthaup met een kookeiland en
Gaggenau inbouwapparatuur. Bovendien is het voor meer comfort voorzien van
vloerverwarming en airconditioning. Het is volledig ingericht met designmeubels.
Voor het gemak van de bewoners biedt het een grote gemeenschappelijke ruimte
met een sportveld, tuinen en een veiligheidsdienst met 24-uurs bewakers, elke dag
van de week.
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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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