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REF. GAV8381

1 190 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 7 Sovrum med 39m² terrass till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860
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5
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798m²
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ÖVERBLICK

Stort traditionellt hus med oberoende lägenhet, trädgård,
pool och terrasser.

Vi presenterar ett utmärkt traditionellt hus med oberoende lägenhet, trädgård, pool
och 2 privata terrasser.

Trädgården är i gott skick och ligger på gräsmatta med tall och palmer. Den privata
saltvattenpoolen har nyrenoverats. Det finns en grillplats och lekplats samt täckt
parkering för 4 fordon. Huset har utsikt över trädgården, träd och pool.

Fastigheten är för närvarande uppdelad i två bostäder: ett rymligt huvudhus som
ligger i bottenvåningen och hälften av bottenvåningen och en modern lägenhet med
oberoende ingångar som upptar den andra hälften av bottenvåningen. Det skulle vara
möjligt att återansluta den oberoende lägenheten på bottenvåningen till huvudhuset
för att skapa ett stort hem.

Huset byggdes 1950 och lägenheten renoverades för 5 år sedan. Fastigheten kräver
inte renoveringsarbete, även om huvudbyggnaden kräver nya väggbeläggningar.
Huset drar nytta av sten beklädnad och ett tegeltak.

Huvudentrén på husets bottenvåning ger direkt tillgång till ett stort 56 m²
vardagsrum med öppen spis, där vi kan komma åt köket och korridoren som
förbinder 2 sovrum och 1 komplett badrum. Det ger också tillgång till den andra
ingången på baksidan av huset. Till höger om vardagsrummet finns ett angränsande
utrymme med en öppen trappa som ger tillgång till bottenvåningen.

En gång på bottenvåningen kommer vi in i en hall som ger tillgång till terrassen och
kopplar samman 3 sovrum och ett komplett badrum.

För att komma in i den oberoende lägenheten på bottenvåningen klättrar vi en
yttertrappa som tar oss till bottenvåningen där vi går in i vardagsrummet. Till höger
är en hall som förbinder det oberoende köket, 2 sovrum, gästtoalett och 1 komplett
badrum. Vardagsrummet erbjuder tillgång till terrassen med metall trappor i
vardagsrummet.

På baksidan av huset hittar vi en oberoende ingång till en 2-rums verkstad och
kontor.

lucasfox.se/go/gav8381

Trädgård, Terrass, Swimming pool
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Enligt TINSA-bedömningen har fastigheten en bebyggd yta på 351,02 m² registrerad på
Nota Simple.

Den här egenskapen kommer att göra ett bra familjhem, särskilt för köpare som
behöver en oberoende lägenhet för familjemedlemmar eller besökare. Det är också
ett bra alternativ för familjer med ett företag som behöver en hemverkstad eller för
dem som behöver hyresintäkter från lägenheten. Det passar också pensionärer.

Fastigheten har för närvarande ingen turistlicens men detta kan erhållas från
kommunfullmäktige.
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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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