
REF. GAV18916

585 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 180m² Trädgård till salu i Viladecans
Spanien »  Barcelona »  Viladecans »  08840

4
Sovrum  

2
Badrum  

249m²
Byggyta  

309m²
Totalyta  

52m²
Terrass  

180m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Mycket ljus fastighet, nyrenoverad med de bästa
materialen och ytorna, belägen i en av de bästa
bostadsområdena i Viladecans.

Detta vackra hus ligger i ett bostadsområde i Viladecans, som nyligen renoverats
presenteras i utmärkt skick.

En trappa leder från trädgården upp till verandan. När vi går genom ytterdörren
välkomnas vi direkt in i det stora vardagsrummet som har en öppen spis och tillgång
till en uteplats. Till höger om ytterdörren leder en lång korridor till flera rum. Först till
höger hittar vi ett litet rum med en trappa till övervåningen och en båge som leder
fram till köket. Nästa hittar vi köket, ett badrum och ett enkelrum. På vänstra sidan av
korridoren finns två dubbelrum, varav en har inbyggda garderober.

På övervåningen finns en hall med två dörrar: dörren till höger leder till sovrummet
med garderober och tillgång till ett stort vardagsrum med pentry och badrum med
badkar och dusch; och dörren till vänster öppnar på en stor terrass med vacker utsikt
plus en jacuzzi för åtta personer med motströmsutrustning.

Utanför finns en grillplats och ingången veranda är idealisk för middag ute. Det finns
också ett 2-bil garage. 
Med tanke på fördelningen skulle det vara möjligt att dela fastigheten i två bostäder,
eftersom båda nivåerna har ett vardagsrum, kök, badrum och ett eller flera sovrum.

Dessutom presenteras huset med material och finish av finaste kvalitet. Den är täckt
av ljust granit och omgiven av en rosenbeig stenmur med sten från Tyskland.
Dörrarna är massivt trä och många typer av marmor, sten och venetianska gips har
kombinerats. Vardagsrummet på bottenvåningen har elektriska persienner, medan
övervåningen har antirefleksrör, ljud mot buller i glidfönstret som öppnar ut mot
terrassen och mallerskåp. Köken är glaskeramik och butan och huset går på diesel.

Ett idealiskt hem för stora familjer som söker privatliv. Kontakta oss för mer
information.

lucasfox.se/go/gav18916

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Jacuzzi, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt
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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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