REF. GAV21857

580 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 10m² terrass till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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RESERVERAD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.se

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
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Nybyggd fastighet på första våningen med en privat
terrass i ett av de bästa bostadsområdena vid Barcelonas
kust.
100 m² nybyggd lägenhet i ett komplex som består av två byggnader med trädgård
och gemensam pool.
När vi kommer in i lägenheten hittar vi en entré som tydligt skiljer dagområdet och
nattområdet. På dagsområdet har vi tillgång till ett stort och ljust vardagsrum med ett
fullt utrustat kök och tillgång till den privata trädgården.

lucasfox.se/go/gav21857

Det finns tre sovrum i nattområdet: ett har ett eget badrum och omklädningsrum och
de andra två är dubbelrum med delat badrum. Från sviten har vi direkt tillgång till
den privata trädgården.
Fastigheten har parkeringsplats och förråd.
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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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