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ÖVERBLICK

114m2 takvåning i utmärkt skick, med utsikt över havet
och bergen, till salu, i Gavá Mar

Denna exklusiva takvåning är totalrenoverad och har ett privilegierat läge.

Takvåningen är fördelad enligt följande:

När vi kommer in finner vi till vänster köket, helt renoverat och utrustat. Till höger om
hallen finner vi ett litet rum, som idag används som kontor, med utsikt över bergen.

Fortsätter vi till höger hittar vi det ljusa vardagsrum-matsalen, med utsikt över havet
och bergen. Vardagsrummet är utrustat med högkvalitativa möbler och en stor TV.

Vardagsrummet och matsalen ansluter till terrassen med utsikt över bergen och
Barcelona, och har en jacuzzi, relaxavdelning och inbyggd grill.

Takvåningen har två sovrum. Det stora sovrummet, som en svit, har ett rymligt
badrum, med öppna ytor och ett rum som omklädningsrum, med en svängdörr.

Från vardagsrummet och matsalen, fortsätter vi ner i korridoren, hittar vi det andra
ljusa sovrummet till höger, med ett skrivbord och högkvalitativa specialtillverkade
möbler. Till vänster hittar vi ett komplett badrum med badkar.

Alla möbler och vitvaror ingår i priset.

Denna takvåning har den bästa finishen: naturliga trägolv importerade från Tyskland,
bänkskivor och några väggar täckta med exklusiv natursten importerad från Italien,
ett larmsystem med 17 kameror och en bepansrad dörr med ett elektroniskt lås,
högkvalitativa snickerier i aluminium. LED-lampor i taken (smart el).

Takvåningen har en stor gemensam trädgård och pool.

lucasfox.se/go/gav33337

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, 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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