
SÅLD

REF. GAV26496

360 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 10m² terrass till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2
Sovrum  

1
Badrum  

73m²
Planlösning  

10m²
Terrass

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Fantastisk fastighet med turistlicens i Castelldefels, där
du kan njuta av direkt tillgång till stranden.

Från entrén går vi till ett öppet område där det finns ett stort fönster som vetter mot
havet, ett rymligt vardagsrum med matsal med oändliga layoutmöjligheter och det
öppna köket i amerikansk stil. Från detta område har du tillgång till badrummet och
sovrummen.

Nattområdet består av två mycket rymliga och ljusa dubbelrum, eftersom båda har
ett stort fönster. De har också tillgång till terrassen, en idealisk plats för chill-out, att
sätta ett bord och en grill och mycket mer.

På grund av fastighetens rymd skulle det till och med vara möjligt att få ett tredje
sovrum om det behövs, utan att behöva genomföra större renoveringar och till ett
överkomligt pris, få plats för sängar, förvaring, vad som helst som passar den nya
ägaren.

Kort sagt är det ett renoverat, möblerat hem med ett utrustat kök med två sovrum
som vetter mot havet, med turistlicens för att få ut det mesta av sin potential.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/gav26496

Havsutsikt, Terrass, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Turistlicens,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Chill out plats
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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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	Fantastisk fastighet med turistlicens i Castelldefels, där du kan njuta av direkt tillgång till stranden.

