
SÅLD

REF. GAV32647

1 240 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

4
Sovrum  

3
Badrum  

271m²
Planlösning  

346m²
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

Vackert nyligen renoverat parhus med 4 sovrum med
utsikt över bergen, pool till salu i Poal, Castelldefels.

Underbart parhus som nyligen renoverats med stor smak, med exceptionella material
och detaljer. Det ligger i stadsdelen Poal, som gränsar till Bellamar i Castelldefels.

Huset ligger i en mycket utvald gemenskap med 12 fastigheter. Huset har en yta på
271 m², byggt på en 346 m² stor tomt.

Vi kommer åt huset via en liten privat gata inom samma samhälle. Vi kommer in
genom hallen på bottenvåningen som ger tillgång till privat parkering för 2 bilar och
en tvättstuga.

På första våningen finner vi ett generöst rum i öppen planlösning bestående av ett
vardagsrum-matsal med ett amerikanskt kök med stora fönsterpartier som vetter
mot en balkong med utsikt över naturen. Det är värt att notera den höga kvaliteten på
dess detaljer och finish, från den vackra öppna spisen, genom den inglasade källaren
till det imponerande köket. Vi har även en gästtoalett och ett rum som idag används
som kontor. Detta utrymme har tillgång till uteplatsen med en veranda med en chill-
out sommarlounge med grill. Detta utrymme vetter mot den spektakulära poolen
med utsikt över bergen.

På andra våningen finns två dubbelrum, ett komplett badrum och ett otroligt
omklädningsrum i glas med tillgång till en balkong med vacker utsikt.

På översta våningen hittar vi en vind som är inredd som sovrum med badkar och
toalett.

Huset är hemautomation och har de bästa funktionerna som bland annat
luftkonditionering, värme och bra belysning.

Det är ett mycket exklusivt hem som vilken familj som helst kommer att bli kär i.

lucasfox.se/go/gav32647

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, 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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