
SÅLD

REF. GAV10960

3 400 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 6 Sovrum med 1,000m² Trädgård till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Sovrum  

5
Badrum  

724m²
Byggyta  

1,068m²
Totalyta  

65m²
Terrass  

1,000m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Fantastisk, totalrenoverad modern villa med
panoramautsikt över Castelldefels och havet.

Denna imponerande villa är ett uttryck för privilegierat boende i en av de mest
exklusiva stadsdelarna i Castelldefels, bara 20 minuter nerför kusten från Barcelona.
Det är det perfekta stället för ett spektakulärt familjehem eller för en utmärkt
investering som ger hyresutbyten upp till 5%.

Med en slående modern design baserad på porslinvit och zinkgrå finish, är den
mycket generösa 768m² boyta på 4 våningar. Dessa använder alla svepande
glasväggar och öppna utrymmen för att utnyttja ljuset och visa utsikten från nästan
alla rum.

Omfattande uteutrymme gör det mesta av det perfekta klimatet och de vackra
utsikterna, med 3 terrasser och en stor 1000 m² stor trädgård med underbar pool och
chill out område. Detta erbjuder massor av alternativ för avkoppling, friluftsmatsal
och underhållande mot bakgrunden av det glittrande Medelhavet och en vacker
solnedgång.

Huset innehåller det senaste ordet i 21: a århundradet lyx och teknik, med innovativa
arkitektoniska detaljer, såsom öppen planlösning med öppen spis och dubbel
anslutning till kvarts och träkök. Det finns ett privat kontor / bibliotek ovanför detta,
och alla rum delar dessa fantastiska vyer.

Det finns totalt 6 sovrum, alla ordnade över de tre översta våningarna med olika
vardagsrum, omklädningsrum och terrasser, medan källarnivån har en stor bodega
och gym med gott om ljus och utsikt över havet. Denna lägre nivå har också ett 4-bil
garage.

lucasfox.se/go/gav10960

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Gym, Hiss, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong, Bibliotek,
Chill out plats, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Öppen spis,
Renoverad, Säkerhet, Skönhets salong,
Tvättstuga, Utrustat kök, Utsikt

REF. GAV10960

3 400 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 6 Sovrum med 1,000m² Trädgård till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Sovrum  

5
Badrum  

724m²
Byggyta  

1,068m²
Totalyta  

65m²
Terrass  

1,000m²
Trädgård

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/gav10960
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Fantastisk, totalrenoverad modern villa med panoramautsikt över Castelldefels och havet.

