
SÅLD

REF. GAV12615

1 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 15m² terrass till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Sovrum  

4
Badrum  

536m²
Planlösning  

664m²
Totalyta  

15m²
Terrass

+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.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

5-rumslägenhet med trädgård och pool, till salu i ett
lugnt område nära Castelldefels centrum och stranden.

Detta magnifika hus, på en 664m² tomt, är till salu i Montemar Alto, Castelldefels; ett
lugnt område med ett brett utbud av tjänster och bekvämligheter i närheten.
Fastigheten har en byggd storlek på 536m² fördelat på 3 våningar ansluten med en
hiss.

En veranda på framsidan av huset leder till huvudentrén. På bottenvåningen finns
parkering för upp till 4 bilar och en hiss till första våningen. På denna våning finns ett
sovrum med badrum, som också fungerar som gästbadrum, det rymliga köket och det
stora vardagsrummet med en öppen spis i rostfritt stål. Både kök och vardagsrum har
tillgång till en bakre veranda som leder ut mot trädgården och till poolen.
Utomhusutrymmet har varit mycket väl underhållet.

Upp till andra våningen finner vi stora, öppna ytor som leder till de 4 dubbelrummen.
Det stora sovrummet har eget badrum med hydromassagebad och tillgång till en
terrass med utsikt över trädgården och poolen. Det andra sovrummet har också ett
eget badrum medan de 2 återstående sovrummen delar badrum med badkar.

En spiraltrappa leder upp till loftet, som kan användas som ett extra sovrum och
solarium från vilken det finns en fantastisk utsikt över bergen.

Kontakta oss för mer information eller för att besöka denna vackra familjebostad.

lucasfox.se/go/gav12615

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Balkong

REF. GAV12615

1 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 15m² terrass till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Sovrum  

4
Badrum  

536m²
Planlösning  

664m²
Totalyta  

15m²
Terrass

+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/gav12615
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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