
SÅLD

REF. GAV22455

750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum med 200m² Trädgård till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08757

5
Sovrum  

3
Badrum  

368m²
Planlösning  

928m²
Totalyta  

200m²
Trädgård

+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

Vackert hus på 368 m² i engelsk stil på en tomt på 922 m²,
i ett av de bästa bostadsområdena i Corbera del
Llobregat.

Denna vackra 368 m² stora villa är fördelad på 3 våningar plus källaren.

Så snart vi går in i entrén kan vi uppskatta de högkvalitativa ytorna som mest
importeras från Storbritannien. Sådana ytor gör detta till en unik egendom och ett
mycket speciellt hem som skiljer sig från andra fastigheter i området.

Distributionen är tydligt definierad. På höger sida finns ett rymligt vardagsrum med
öppen spis och direkt tillgång till terrassen och trädgården. Återvänder till hallen, till
vänster, hittar vi den ljusa matplatsen. Golvet kompletteras av ett rum som används
som kontor; ett fullt utrustat kök med tillgång till terrassen, trädgården och
grillplatsen, en tvättstuga och en toalett.

Vi kommer till första våningen via en trappa. Denna våning har nattområdet, som
består av fyra sovrum, varav ett är en svit med eget badrum, och de återstående tre
dubbelrum med delat badrum.

Från samma våning går vi fram till vinden med ett taktak, ett öppet utrymme som kan
användas som kontor, spelrum eller fritidsområde.

Slutligen finns det en källare på cirka 88 m² med ett garage för 2 fordon och ett
förråd.

Denna villa ligger på en tomt på cirka 922 m² med en stor trädgård, veranda med grill
och en privat pool.

lucasfox.se/go/gav22455

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Öppen spis, Nära transportmedel, Lekrum,
Interiör, Grillplats, Chill out plats, Bibliotek
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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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