
REF. GAV36588

369.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Quartos with 20m² terraço à venda em Gavà Mar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

2
Quartos  

2
wc  

106m²
Plano  

20m²
Terraço

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Cobertura de 2 quartos brilhante e renovada com um
grande terraço à venda em Gavá Mar.

Fantástica cobertura localizada no Gavá Mar, a 300 metros da praia, em frente ao
clube de tênis, em uma comunidade tranquila com poucos vizinhos que inclui
churrasqueira e piscina, além de estacionamento privativo.

O apartamento foi recentemente renovado com acabamentos de alta qualidade,
encontra-se em muito bom estado de conservação e recebe muita luz natural, uma
vez que todas as suas divisões são exteriores.

A casa tem uma área de 106 m² construídos, 80 m² úteis.

A casa é composta por uma espaçosa sala de jantar com acesso a um terraço de 30
m², onde se pode comer ao ar livre, e uma cozinha estilo escritório. A área noturna é
composta por dois grandes quartos duplos, embora originalmente fossem três, e um
banheiro completo. O quarto principal tem seu próprio banheiro privativo com
banheira de hidromassagem e acesso ao mesmo terraço da sala de estar.

O apartamento tem ar condicionado, aquecimento por radiadores, estores eléctricos
e pavimento em parquet.

Uma casa ideal como primeira ou segunda residência perto da praia, bem como para
investidores.

lucasfox.pt/go/gav36588

Terraço, Piscina, Parquet, Luz natural,
Estacionamento, Varanda, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Churrasco
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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