
SÅLD

REF. GAV19178

€670,000 Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Viladecans, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Viladecans »  08840

4
Sovrum  

3
Badrum  

348m²
Byggyta  

409m²
Totalyta

+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

Rymligt hus med stor trädgård och pool. Perfekt för
familjer med barn, i ett utmärkt läge nära en skola.

Detta ljusa och rymliga röda tegelhus har fördelar av högkvalitativa material.

Den stora huvudingången öppnar in i en ljus och rymlig hall. På bottenvåningen finns
ett stort vardagsrum med två områden: matsal och vardagsrum med tv.
Vardagsrummet är anslutet till en 23 m² kök och en täckt terrass med tillgång till
trädgården och poolen. Ett badrum med dusch fullbordar denna nivå.

På första våningen finns tre sovrum. Ursprungligen fanns fyra dubbelrum och detta
fjärde sovrum kunde återvinnas. De tre sovrummen inkluderar befälhavaren, ett 40
m² rum med eget badrum och ett stort omklädningsrum; och två stora sovrum med
tillgång till terrasser, garderober och en sittgrupp med skrivbord. Dessa två sovrum
delar badrum med dusch.

Slutligen hittar vi i källaren ett slutet 4-bil garage och ett förråd.

Huset är utrustat med luftkonditionering, värme, larm och
hemautomatiseringssystem för maximal komfort.

Kontakta oss för mer information om detta utmärkta hus i Viladecans.

lucasfox.se/go/gav19178

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Balkong, Domotiskt system,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Walk-in closet
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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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