
SÅLD

REF. GAV30888

680 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08850

6
Sovrum  

4
Badrum  

333m²
Planlösning  

665m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

333 m² hus med 6 sovrum, exceptionell utsikt över havet
och bergen och enorm potential på en 665 m² stor tomt
till salu i Bruguers, Gavà.

Detta hus har stor potential och mäter 333 m² på en tomt på 665 m², med 6 sovrum
och 4 badrum och med enastående utsikt över havet och bergen, beläget i Bruguers,
ett privilegierat bostadsområde i en upphöjd del av Gavà.

Vi kommer åt huset med några trappor som leder oss till den stora terrassen /
solariet med pool. Från början belyser vi de drömmande vyer som detta hus har från
någon av dess fyra våningar, på grund av dess läge och sydliga aspekt.

På nedre våningen finns en stor terrass med pool och enastående utsikt över havet
och bergen, och vi hittar ett rymligt mångsidigt rum med tillgång till terrassen, ett
komplett badrum och en tvättstuga.

Från den stora terrassen går vi upp några trappor till och kommer till husets
huvudingång, bredvid en balkong med ett litet relaxområde. Vi kommer in på denna
bottenvåning genom en liten hall som ger tillgång till ett vardagsrum med öppen spis
och tillgång till terrassen med utsikt. Därefter har vi ett enkelrum med badrum och
framför, köket, med en liten källare och tillgång till en veranda utrustad med en grill
och en sommar matsal med utsikt över en liten trädgård med fruktträd.

På första våningen hittar vi fyra stora och ljusa sovrum: två av dem har garderober
och tillgång till en vacker terrass med utsikt; ett annat är ett sovrum med eget
badrum och det andra är individuellt. Dessutom har vi ett komplett badrum.

På andra våningen finns ett rymligt och ljust rum, för närvarande utrustat som ett
sovrum, med tillgång till en terrass / solarium med den tydligaste utsikten över havet
och bergen i hela huset. På gatunivå är ingången till parkeringen, med plats för två
bilar.

Detta hus är en otrolig möjlighet, med mycket potential, i ett mycket lugnt område
med oöverträffad utsikt. Det är idealiskt för en familj som vill anpassa ett hem efter
eget tycke. Med några små jobb för att renovera det kan det bli någons drömhem.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gav30888

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Nära internationella skolor,
Lekplats, I behov av renovering , Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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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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