REF. GAV34242

700 000 € Takvåning - Till salu

Excellent takvåning med 2 Sovrum till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Gavà Mar » 08860
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.se

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Helt renoverad takvåning med direkt tillgång till stranden
och havsutsikt till salu i Gavà Mar.
Denna takvåning är totalrenoverad och är arrangerad enligt följande:
Från entrén når vi det rymliga och ljusa vardagsrummet som har stora fönster med
havsutsikt. I vardagsrummet finns en öppen spis vilket skapar en mysig och lugn
atmosfär i lägenheten. Från vardagsrummet når vi köket, med öppna ytor och fullt
utrustat. Från vardagsrummet når vi det stora sovrummet, som har ett eget komplett
badrum. Vinden har ytterligare ett stort extra sovrum, med ytterligare ett komplett
badrum.
Köket har stora fönster med tillgång till terrassen med havsutsikt, varifrån du kan
njuta av de vackraste solnedgångarna i Gavá. Å andra sidan har takvåningen en andra
terrass med utsikt mot andra sidan havet, där du kan njuta av trevliga frukostar och
maximalt lugn.

lucasfox.se/go/gav34242
Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

Takvåningen har golvvärme i alla sovrum, samt gaskamin.
Samhällsområdet genomgår renovering.
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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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