
SÅLD

REF. GAV28513

2 075 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 143m² terrass till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

5
Sovrum  

5
Badrum  

330m²
Planlösning  

509m²
Totalyta  

143m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Utmärkt nybyggd villa med fantastisk havsutsikt

Denna lyxiga villa med 5 sovrum, som ligger i Bellamar, har gjorts om och renoverats
till en mycket hög detalj av en av Barcelonas främsta arkitekter.

Huset är utrustat med en vacker pool som går med i det stora vardagsrummet i
öppen planlösning. Den innehåller också ett miljövänligt teknologisystem och
använder ett system för värmeåtervinning för aerotermisk energi för att driva
golvvärmen i hela huset. På sommaren kyls huset lika bra av ett toppmodern
kylsystem. När man pratar om säkerhet har villan övervakningskameror och ett
säkerhetssystem på plats som alltid kan skicka varningar till alla enheter.

Huset ligger på toppen av en kulle med utsikt över den vackra stranden Castelldefels,
som ligger i ett lugnt och välskyddat område. Fastigheten gynnas av att vara nära
flera utmärkta internationella skolor samtidigt som det bara är tio minuters bilresa
från flygplatsen, tjugofem minuter från Barcelonas centrum och bara tjugo minuter
från Sitges. Det backar också mot nationalparken Garraf och dess skogar där du kan
njuta av de fredliga promenaderna i naturen med vacker utsikt.

lucasfox.se/go/gav28513

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Domotiskt system, 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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