
SÅLD

REF. GAV20187

1 225 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Sovrum  

3
Badrum  

335m²
Planlösning  

5.698m²
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

Vackert halvrenoverat hus, med ett gemensamt område,
till salu vid Gavà Mar strandpromenad, Barcelona.

Storslagen parhus med tegelhus med egen privat mark. De flesta invånare i samhället
är par eller familjer med barn, vilket bidrar till en familj och vänlig atmosfär.

Eftersom samhället ligger vid havet, finns det direkt tillgång till stranden som ligger
bara 50 meter bort. I området finns en magnifik pool och en välskött gräsmatta
omgiven av tallar; tyst och avkopplande.

Detta samhällsområde är efterfrågad både för att köpa och hyra hus. Av denna
anledning, om du bestämmer dig för att sälja eller hyra ut fastigheten, kan kunderna
lätt hittas.

När vi passerar genom huvudentrén kommer vi till en stor hall som har en gästtoalett.
Till vänster har vi ett rymligt kök. Därefter ett stort vardagsrum med matplats. Stora
skjutfönster tillåter mycket ljus att komma in och ger tillgång till utomhusterrassen
och trädgården. På bottenvåningen finns också tre utmärkta sovrum med två badrum.

Andra våningen är ett stort öppet utrymme med två rymliga terrasser med magnifik
utsikt över de gröna topparna av tallarna. Denna del av huset är mycket trevligt för
både arbete och familjetid.

Under jorden finns ett grovkök, värme, ventilationsutrustning samt gott om parkering
för fyra bilar.

lucasfox.se/go/gav20187

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Domotiskt system, Balkong

REF. GAV20187

1 225 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Sovrum  

3
Badrum  

335m²
Planlösning  

5.698m²
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.se/go/gav20187
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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