
REF. GAV28863

636 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

2
Sovrum  

2
Badrum  

107m²
Planlösning

+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

Söderläge med 2 sovrum, nyrenoverat och möblerat, till
salu bara 50 meter från stranden i Gavà Mar.

107 m² lägenhet på nionde våningen i en byggnad i Gavà Mar, bara 50 meter från
stranden. Byggnaden har ett gemensamt område med en lekplats, grill, pool och
tennis-, padeltennis-, fotbolls- och basketplaner.

Fastigheten är nyrenoverad och har högt i tak, stora fönster och rikligt med naturligt
ljus tack vare dess sydliga aspekt.

Layouten består av ett kök och ett vardagsrum med tillgång till en terrass, som
erbjuder underbar utsikt över gemenskapens trädgård. Det består också av två
sovrum och två badrum (ett privat). Det finns möjlighet att återställa ett tredje
sovrum.

Några ytterligare funktioner inkluderar 24-timmars bevakning, luftkonditionering,
uppvärmning och tvåglasfönster.

Ett utmärkt alternativ för familjer eller att hyra under semestern.

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

lucasfox.se/go/gav28863

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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	Söderläge med 2 sovrum, nyrenoverat och möblerat, till salu bara 50 meter från stranden i Gavà Mar.

