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1 370 000 € Hus/Villa - Såld
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Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860
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4
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277m²
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ÖVERBLICK

Exklusivt designradhus med 4 sovrum, helrenoverat, vid
havet till salu i La Pineda, Castelldefels.

Detta fantastiska 4-våningshus har ett idylliskt läge vid stranden med magnifik
havsutsikt. Det ligger i det mest eftertraktade området i Castelldefels, på grund av sitt
lugn och närhet till all service, i ett mycket väl beläget bostadsområde, med pooler
och en välskött trädgård några meter från havet.

Huset är fördelat på 4 våningar, med 4 sovrum och 4 badrum, 2 vardagsrum, eget gym
och garage samt en trevlig trädgård med direkt tillgång till stranden.

På bottenvåningen finns ett rymligt vardagsrum med stora panoramafönster och
utsikt över havet och tillgång till terrassen och egen trädgård, ett stort fullt utrustat
designkök med tillgång till terrassen och det gemensamma området samt en
gästtoalett .

Den första våningen består av totalt 3 sovrum och 2 badrum. Det stora sovrummet
har en trevlig terrass med spektakulär utsikt över havet och ett elegant badrum med
badkar. På samma våning hittar vi två andra ljusa sovrum med utsikt över det
gemensamma området och ett komplett badrum.

På andra våningen finns ytterligare ett vackert och rymligt dubbelrum med eget
badrum och balkong, samt ett vardagsrum med en stor terrass och spektakulär utsikt
över havet.

På nedre våningen hittar vi det privata garaget för två bilar, ett gym och en
tvättstuga.

Huset renoverades för ett år sedan med mycket god smak och har high-end finish och
kvaliteter, såsom parkettgolv och elektriska persienner i hela huset, maximalt med
naturligt ljus och en solig sydlig aspekt.

lucasfox.se/go/gav32587

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, 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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