REF. GAV24598

€535,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 2 Sovrum med 15m² terrass till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Utmärkt 112 m² lägenhet totalrenoverad och med
turistlicens i ett av de bästa områdena i Castelldefels.
Lägenheten ligger på andra våningen i en byggnad utan hiss. Den har ett rymligt
vardagsrum med matsal med tillgång till en trevlig terrass med utsikt över det
gemensamma området och har ett halvöppet kök. Det erbjuder också två dubbelrum
och två kompletta badrum med dusch, varav ett är särskilt stort.
Det är ett mycket soligt hem eftersom det är vänd mot utsidan och på en bra höjd av
byggnaden och har högkvalitativa ytor. Den är utrustad med porslinsgolv, aluminium
snickerier med dubbla fönster, eluppvärmning med radiatorer och luftkonditionering i
inverterar i vardagsrummet och sovrummen. Den har också antennuttag i sovrummen
och vardagsrummet, infällda strålkastare i hela hemmet och släta väggar.
Samhällsområdet har en tennisbana, två pooler och en trädgård. En parkeringsplats
för en stor bil och ett förråd ingår i försäljningspriset.
Lägenheten ligger 5 minuter från stranden, mycket nära flygplatsen, 25 km från
Barcelonas stad och mycket välkopplad med olika områden i Barcelona och kusten.
Det ligger i ett lugnt bostadsområde och nära ett fritidsområde.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

lucasfox.se/go/gav24598
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Tennisbana, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Parkering,
Domotiskt system, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

