
REF. GAV21831

549 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Sovrum  

2
Badrum  

159m²
Byggyta

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

Nyrenoverad lägenhet med en utmärkt distribution och
naturligt ljus nästan hela dagen, 10 minuter från stranden.

159 m² duplex takvåning 10 minuter från stranden i Gavá Mar. Fastigheten har
högkvalitativa ytor och ligger i ett kvarter av bara 9 grannar i utmärkt skick och med
hiss och gemensam pool. Det ligger nära en Repsol-bensinstation, 10 minuter från
Barcelonas flygplats och 5 minuter från de viktigaste internationella skolorna i
området. Byggnaden byggdes 1992 och renoverades 2003. Den månatliga
samhällsavgiften är € 150 och 2 parkeringsplatser ingår i priset.

Fastigheten har 4 sovrum och 2 badrum fördelade på 2 våningar.

På bottenvåningen, vid inresan, finns en hall som förhindrar det inre av lägenheten
från att se från ingången. En hall leder till dubbelrum med eget badrum och privat
terrass, två enkla sovrum som för närvarande används som kontor och
omklädningsrum, som delar hela badrummet på samma våning. Den inre delen av
fastigheten erbjuder, till vänster, det utrustade köket mot söder och, rakt fram, det
rymliga vardagsrummet med tillgång till terrassen.

En spiraltrappa leder till övervåningen. Denna våning består av ett sovrum med
dubbelsäng som för närvarande används som en studio, med direkt tillgång till
terrassen som mäter cirka 60 m².

Perfekt för personer som söker ett modernt hem som inte behöver några
investeringar, nära stranden i ett av de bästa bostadsområdena i hela provinsen
Barcelona.

lucasfox.se/go/gav21831

Swimming pool, Terrass, Trädgård, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Grillplats, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
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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