
REF. GAV24683

630 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850
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ÖVERBLICK

Utmärkt möjlighet att bo eller investera i en fastighet
bredvid strandpromenaden i Gavà Mar.

Ljus och rymlig lägenhet på 140 m² och 15 m² terrass byggd 2003, utrustad och
möblerad. Det erbjuder fri utsikt över trädgården och poolerna i dess stora
gemensamma område.

Det ligger på gatan bakom strandpromenaden och bara 3 minuters promenad från
den underbara Gavà Mar-stranden och dess strandpromenad. Området serveras väl
av kollektivtrafiknätverk som går till Barcelona och den internationella flygplatsen.
Dessutom ligger det nära köpcentra, restauranger, offentliga och internationella
skolor, universitet och medicinska centra.

Lägenheten är nästan ny och levereras i perfekt skick, med 3 sovrum och 2 stora och
kompletta badrum, med ett nyrenoverat kök med direkt tillgång till en 3 m² balkong-
tvättstuga med utsikt över trädgården och gatan.

I hallen finns en inbyggd garderob som är idealisk för att lämna rockar. Dessutom är
fastigheten utrustad med radiatorvärme, kall luftkonditionering och kanalvärme,
aluminium snickerier, trägolv och en hiss.

Det stora anlagda gemensamma området har tallar, gräs, ett litet barnområde och
har 2 stora moderna pooler. När vi går direkt ner med hiss till källaren hittar vi förråd
och en stor parkeringsplats som ingår i priset.

Utan tvekan ett idealiskt hem att bo i året runt.

lucasfox.se/go/gav24683
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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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