
SÅLD

REF. GAV19034

790 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum med 150m² Trädgård till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

5
Sovrum  

3
Badrum  

234m²
Planlösning  

435m²
Totalyta  

25m²
Terrass  

150m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Fristående hus till salu en gata bort från British School of
Barcelona i Castelldefels

Denna villa på 234 m² är belägen på en 435 m² stor tomt på en magnifik plats, bara en
gata från den prestigefyllda brittiska skolan i Barcelona, en av de bästa skolorna i
Spanien.

Den omfattande fastigheten är uppdelad över 2 våningar och skulle behöva
uppdateras för att nå sin maximala potential. När vi kommer in på bottenvåningen
hittar vi ett stort, traditionellt vardagsrum / matsal, kök och matsal och ett badrum.
Genom att passera genom vardagsrummet når vi en luftig och ljus täckt veranda på
cirka 20m² vilket ger tillgång till den expansiva trädgården och den mysiga
grillplatsen.

På första våningen finns 4 dubbelrum och ett stort, modernt badrum. En lång 25m²
terrass med utsikt över området förbinder två av sovrummen tillsammans.

Den stora trädgården på 150m², full av en mängd vegetationer, är perfekt för att njuta
av sommarsolen. Det finns också en täckt parkeringsplats för ett fordon och utsidan
av fastigheten har tillräckligt med plats för 3 fler fordon.

Med tanke på sin plats bredvid British School of Barcelona, skulle detta hus vara
perfekt för familjer som söker en högkvalitativ utbildning för sina barn. Kom i kontakt
med oss för mer information eller för att besöka denna utmärkta Castelldefels
egendom.

lucasfox.se/go/gav19034

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Balkong
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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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