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REF. GAV17643

1 020 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 7 Sovrum med 372m² Trädgård till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

7
Sovrum  

4
Badrum  

480m²
Planlösning  

496m²
Totalyta  

89m²
Terrass  

372m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Rymlig och ljus villa med 7 sovrum med trädgård och pool,
till salu i ett lugnt bostadsområde omgivet av
grönområden i Gavà.

Villa som mäter 480 m² i ett lugnt bostadsområde, mittemot ett skyddat område där
byggnad är förbjuden och omgiven av grönt utrymme. Det är 6 minuter med bil från
restauranger och stormarknader, och 13 minuter från flygplatsen och British School.

Huset är byggt med högkvalitativa material som marmorgolv. Det erbjuder stora
privata utrymmen, liksom gemensamma utrymmen som är perfekta för familjen att
njuta av under hela året. Villan är fördelad på flera mezzanine golv och alla rum har
nytta av naturligt ljus och vacker utsikt.

Tillgång är på bottenvåningen med vardagsrummet till vänster och ett annat
vardagsrum med öppen spis till höger, helt separat. Vi sätter ner ett halvt våning och
hittar en rymlig matsal med stora fönster som har utsikt över balkongen samt ett
stort kök med tillgång till en terrass och ett badrum.

En annan halvvåning ner har 2 dubbelrum (1 med eget badrum), tillgång till
vinkällaren och ett spelrum med split nivå. Nedre våningen erbjuder en
sommarlounge i Ibiza-stil med öppen spis och tillgång till en stor veranda, grillplats
och ett relaxområde med solstolar. Den här nivån ger också tillgång till garaget, för
närvarande anpassat som ett gym, samt trädgården och poolen.

Återgår till bottenvåningen går vi upp i ett halvvåning och hittar sovrummet med 2
omklädningsrum och badrum med badkar och ytterligare ett sovrum med
dubbelsäng. På nästa nivå uppe finns 2 dubbelrum och ett badrum, och på andra
våningen finns 2 fler dubbelrum (varav en används som tvättstuga). Slutligen finns
det på övervåningen 2 stora terrasser med vacker utsikt.

Ett utmärkt tillfälle för familjer som första eller andra bostad tack vare sin stora
storlek och utmärkt läge. Kontakta oss för mer information eller för att ordna en
visning.

lucasfox.se/go/gav17643

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Jacuzzi, Garagem privada, Gym,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong, Exteriör,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning, Utsikt, 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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