
REF. GAV11669

1 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

4
Sovrum  

3
Badrum  

328m²
Planlösning  

1.357m²
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
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ÖVERBLICK

Idylliskt hus med fantastisk utsikt över havet och bergen
och total integritet till salu i Bellamar, Catelldefels.

Detta charmiga familjehus ligger på en välskött, äldre tomt med en pool och underbar
utsikt över havet och bergen i det mycket eftertraktade Bellmar-området i
Castelldefels.

Byggdes 1988, presenteras huset i inbyggt skick med inget reellt behov av renovering
förutom en liten kosmetisk uppdatering i delar för att anpassa den till de nya ägarens
smak.

Vid passera genom ytterdörren hittar vi ett entrérum med gästtoalett; detta rum
leder till en rymlig (67 m²) vardagsrum, som delvis är dubbelhöjd och har stora
fönster och en balkong som sträcker sig längs hela bredden av byggnaden. Det finns
också ett halvöppnat kök och en rymlig täckt terrass med grill.

På toppen av trappan finns ett öppet studie- / biblioteksområde där 2 sovrum kan
nås, båda med tillgång till en lång balkong. Dessa 2 sovrum har luftkonditionering och
inbyggda garderober. De delar ett rymligt badrum med badkar och dusch.

Nedervåningen från vardagsrummet finns 2 gästrum, som delar badrum med dusch.
Sedan finns det en stor solig chill out och spelområde med en bar och direkt tillgång
till pooldäcket. Parkering finns i form av 1 täckt parkeringsplats på gatan plus
utrymme för ytterligare 3 bilar i uppfarten.

Fastigheten har fördelar från säkerhetsglasfönster i hela, med elektriska markiser
och långa balkonger / terrasser som löper längs hela bredden av byggnaden på varje
våning.

Huset ligger i ett mycket eftertraktat område, med oslagbar utsikt och total integritet,
samt att bli konkurrenskraftigt prissatta.

Kontakta oss gärna för att ordna en visning idag.

lucasfox.se/go/gav11669

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Bibliotek,
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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