
SÅLD

REF. GAV31971

1 290 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Sovrum  

3
Badrum  

370m²
Planlösning  

751m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Trevligt och charmigt hörnhus på 370 m² med 5 sovrum,
trädgård och pool till salu nära naturen, i Montemar,
Castelldefels.

Vackert hörnhus på 370 m² byggt på en 750 m² tomt. Det ligger i ett av de grönaste
områdena i Montemar, omgivet av natur.

Det här huset har en speciell charm för sin bohemisk inredning, sin layout och
rymlighet, samt känslan av lugn och komfort som det erbjuder. Den byggdes i början
av 80-talet av en tysk arkitekt.

Vi går in i huset genom entréplan och kommer till en hall som leder till ett rymligt och
mysigt dubbelhögt vardagsrum-matsal till höger, med sin öppen spis och stora
fönster som släpper in rikligt med dagsljus hela dagen. Detta utrymme vetter mot en
terrass som kommunicerar med trädgården och poolen. På denna våning finns det
också två dubbelrum, inklusive det största med ett komplett badrum,
omklädningsrum, tillgång till terrassen och trädgården.

På andra sidan har vi en pittoresk gästtoalett, med 60-talsstil, som de andra
badrummen i huset, vilket bekräftar det här husets personlighet. Därefter
presenteras ett imponerande öppet kök, med en tvättstuga med tillgång till den bakre
trädgården. Här finns en uteplats som fungerar som sommarmatsal och
relaxavdelning.

Den första våningen rymmer nattområdet med tre dubbelrum med inbyggda
garderober. En av dem har tillgång till en terrass med vacker 180 graders utsikt.
Anläggningen kompletteras med ett stort badrum och en bastu.

På nedre våningen finns två stora universalrum som kan användas som förråd, en
lekplats och även ett av dem som sovrum, eftersom det har mycket ljus med fönster
som vetter utåt. På baksidan hittar vi ett stort stängt garage för två bilar, med plats
för verkstad.

På uteplatsen hittar vi en trädgård som omger huset, en pool och ett mycket
avkopplande avkopplingsområde i Ibiza-stil.

Det här huset har en speciell touch som inte lämnar någon oberörd, det är väldigt
välarrangerat och har mycket anpassningspotential, för att anpassa det efter din
smak.

lucasfox.se/go/gav31971

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, 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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