
REF. GAV31281

467 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

4
Sovrum  

2
Badrum  

147m²
Planlösning  

185m²
Totalyta

+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

Fristående hus på 147 m², med 4 sovrum i två plan, i en
naturlig miljö i närheten av Bruguers, Gavà, Barcelona.

Fristående villa på 147 m², på en 185 m² tomt i två plan, i en helt naturlig miljö i
stadsdelen Bruguers i Gavà.

Beläget mitt på berget, men samtidigt nära staden (10 minuter) och stranden (15
minuter). Det är en möjlighet att anpassa ett hem efter dina önskemål, eftersom det
behöver uppdateras.

Vi kommer in i huset på bottenvåningen, där vi välkomnas av en stor hall runt vilken
alla rum är fördelade. Vi har 4 dubbelrum med tillgång till terrassen, ett komplett
badrum, ett vardagsrum med matplats med öppen spis, ett utrustat kök och även
ingången till garaget för en bil.

Vi går ner till nedre bottenvåningen där vi har ett komplett badrum, ett mångsidigt
rum, en tvättstuga och ett lager. All denna växt ger tillgång till trädgården.

Utanför huset är omgivet av fruktträd och har en veranda med grillplats.

Det är en idealisk egendom att forma hemmet efter eget tycke och bo i en naturlig
miljö och samtidigt nära till bekvämligheter.

lucasfox.se/go/gav31281

Utsikt över bergen, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt, Öppen spis,
Nära internationella skolor, Grillplats,
Exteriör, 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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	Fristående hus på 147 m², med 4 sovrum i två plan, i en naturlig miljö i närheten av Bruguers, Gavà, Barcelona.

