
SÅLD

REF. GAV22743

1 250 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 8 Sovrum med 400m² Trädgård till salu i Bellamar,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

8
Sovrum  

5
Badrum  

543m²
Planlösning  

754m²
Totalyta  

400m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Exklusiv nyrenoverad villa med utsikt över havet i det
bästa bostadsområdet Castelldefels.

Denna magnifika nyrenoverade villa mäter 543 m² och ligger på en tomt med en plan
tomt på 754 m².

Huset är fördelat på 4 våningar.

Det nås från bottenvåningen, som välkomnar oss med en entré som ansluts direkt till
vardagsrummet och det öppna köket. Från vardagsrummet kan vi ställa ut mot
verandan och privat pool. På samma våning har vi ett komplett badrum och ett
sovrum med dubbelsäng.

På första våningen hittar vi nattområdet, med tre dubbelrum, ett med privat badrum
och omklädningsrum, medan de andra två delar ett komplett badrum. Ett av
sovrummen har ett kontor.

Den andra våningen består av ett vind- / fritidsrum med tillgång till ett privat
solarium. På denna våning har du också en svit med ett komplett badrum plus ett
komplett badrum att dela.

Sist men inte minst går vi ner till källaren där vi hittar parkeringsplatsen för två bilar,
ett kontor, ett sovrum med dubbelsäng med badrum, ett stort rum som kan användas
som gym och hemmabio.

Detta hus har totalrenoverats med högkvalitativa ytor, bibehåller den attraktiva
fasaden som är typisk för området och lägger till den moderna interiören från 2000-
talet.

lucasfox.se/go/gav22743

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Gym, Naturligt ljus, Parkering,
Chill out plats, Domotiskt system, Grillplats,
Hemmabio, Interiör, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
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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