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829 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08850

5
Sovrum  

4
Badrum  

336m²
Planlösning  

1.256m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Vackert fristående hus på 336 m² med en stor tomt på 1
256 m² i det trevliga området La Sentiu i Gavà, omgivet av
natur.

Attraktivt fristående hus på 336 m² på en tomt på 1 256 m². Det ligger i det lugna
bostadsområdet La Sentiu, i en naturlig och bergig miljö, men bara några minuter
från centrum av städerna Gavà och Castelldefels.

Villan består av 3 våningar, med totalt 4 sovrum. Det är ett mycket ljust hus i
söderläge. Det sticker ut för sina breda utrymmen och en bra layout.

Vi kommer in i huset på entréplanet, där vi hittar en hall som öppnar mot ett
vardagsrum med stora fönster som ger naturligt ljus hela dagen och vacker utsikt
över naturen. Därefter ordnas den separata matsalen. Både vardagsrummet och
matsalen öppnar ut mot en bekväm terrass. Bredvid matsalen finns ett vackert kök
med matplats. På denna våning har vi också en gästtoalett och ett sovrum.

Vi går upp till första våningen som rymmer nattområdet, med två stora dubbelrum
och ett komplett badrum med badkar, även om det är möjligt att skapa ett extra
sovrum. Vi kommer längre upp i sovrummet med komplett badrum, inbyggda
garderober och tillgång till ett solarium med utsikt mot bergen.

På nedre våningen finns ett öppet kök, ett vardagsrum och en rymlig matsal. Bredvid
har vi ett stort garage med plats för upp till fyra bilar, en tvättstuga och ett stort
förråd.

Utanför huset hittar vi ett omfattande asfalterat utrymme som leder till garaget och
förbinder huset med trädgården, grillplatsen, poolen och köksträdgården, alla
generösa proportioner.

Ett mysigt hus för en familj som letar efter lugn i en naturlig miljö, men nära till alla
bekvämligheter.

lucasfox.se/go/gav31214

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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