
REF. GAVR9213

1 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till uthyrning i La Pineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Sovrum  

1
Badrum  

75m²
Planlösning  

490m²
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

Möjlighet att hyra detta nyrenoverade 3-rums hus med en
stor trädgård på en lugn gata, bara 2 minuters promenad
från stranden.

Byggdes 1950 och nyligen renoverat, har detta attraktiva hus ett lugnt och säkert läge
i La Pineda bostadsområde Castelldefels med mycket liten passerar trafik omgiven av
mogna tallar och familjehem och bara 100 meter från sandstranden och en grön
område. Huset har en stor privat trädgård med grillplats, toalett och 2 förråd, med
gott om plats för uteservering och avkoppling.

När du kommer in i fastigheten hittar vi ett soligt vardagsrum med öppen spis och
tillgång till trädgården, en separat matsal, ett komplett badrum och ett modernt
utrustat kök med tillgång till trädgården. Nattområdet erbjuder ett sovrum med
dubbelsäng och 2 enkelsängar.

Fastigheten har nyrenoverats med gas centralvärme, luftkonditionering, trägolv,
aluminium snickeri och smakfull inredning. Den är låt fullt utrustade och möblerade;
gör det här den perfekta egenskapen att flytta in och genast njuta utan att behöva
arbeta.

Observera att denna egendom endast är tillgänglig under 6 månader.

lucasfox.se/go/gavr9213

Trädgård, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Förråd,
Exteriör

Tillgänglig nu!
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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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