REF. GAV26248

3 450 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 338m² terrass till salu i Bellamar,
Barcelona
Spanien » Barcelona » Castelldefels » Bellamar » 08860
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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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ÖVERBLICK

Exklusiv villa på 547 m² till salu i ett av de bästa
områdena i Bellamar, Castelldefels.
Detta lyxiga hus är byggt på en tomt på 940 kvadratmeter i en privilegierad miljö och
med avundsvärt privatliv, i söderläge och med spektakulär utsikt över havet.
Den här moderna konstruktionen är från år 2017. Den är fördelad på fyra våningar,
med högkvalitativa ytbehandlingar och stora fönster. Det har absolut avskildhet på
grund av sin position, och ger fantastisk utsikt över Medelhavet och bergen från
vilken punkt som helst i huset.
På bottenvåningen välkomnas vi av ett stort 50 kvadratmeter vardagsrum med en
filmprojektor. Nästa är det stora köket-matsalen med en ö och ett gästbadrum som
ansluter till poolen, terrassen och grillplatsen utrustad med ett kök, sommar matsal
och chill out område.

lucasfox.se/go/gav26248
Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Domotiskt system, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Utrustat kök,
Utsikt

På en våning hittar vi tre sovrum med eget badrum och tillgång till trädgården. Dessa
rum är förberedda för att anpassas till personlig smak, eftersom de har skjutdörrar
som skapar två eller tre områden.
På en högre nivå på bottenvåningen finns den 50 kvadratmeter stora sviten och ett
kontor av samma storlek, med möjlighet att omvandla det till ett eller två framtida
rum.
Vinden välkomnar oss med en magnifik terrass med barområde och direkt tillgång till
garaget med plats för 2/3 bilar.
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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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