
REF. GAV20325

387 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 14m² terrass till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Sovrum  

1
Badrum  

103m²
Planlösning  

14m²
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

103 m² lägenhet med 3 sovrum och havsutsikt till salu i
Bellamar.

103 m² lägenhet med 3 sovrum och havsutsikt i Bellamar Bajo. Fastigheten ligger vid
sidan av ett berg och förblir ganska sval under hela sommaren. Det har ett vackert
samhälleområde med en social klubb, pool, fronton domstol, cykelparkering,
förvaring, parkering och 24-timmars concierge som bor i samhället.

Lägenheten renoverades 2010 och 2018 renoverades ett sovrum fullt ut, samt
badrummet (möbler, spegel, bänkskiva) och golvet i matsalen och ingången.
Lägenheten har trägolv utom i köket och badrummet.

En perfekt lägenhet för ett par eller en familj med barn. Det är mycket bra beläget i
bostadsområdet Bellamar; lugnt, säkert och mycket privat med snabb åtkomst till
vägar som leder direkt till flygplatsen och staden Barcelona. Det är mycket nära de
mest prestigefyllda internationella skolorna i provinsen.

lucasfox.se/go/gav20325

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Swimming pool, Parkett,
Padel-bana, Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Inbyggda garderober, 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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	103 m² lägenhet med 3 sovrum och havsutsikt till salu i Bellamar.

