
REF. GAV36084

1 495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Castelldefels, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Castelldefels Centre »  08860

5
Sovrum  

4
Badrum  

395m²
Planlösning  

1.219m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fristående hus, helt renoverat, på en tomt på mer än 1
200 m2 och 500 m från stranden, till salu, i El Poal,
Castelldefels

Det totalrenoverade huset ligger mitt på en idyllisk tomt på mer än 1 200m2 och ca
500m från stranden. Doften av växtlighet och salt omger huset, som ligger på ett
exceptionellt läge med maximalt lugn.

När vi korsar den enorma trädgården kommer vi fram till huvudentrén, där vi hittar
det stora vardagsrummet med stora fönster med fantastisk utsikt över trädgården.
Vardagsrummet är uppdelat i chill out-delen och matsalen, vilket skapar en öppen
och ljus plats.

Vardagsrummet är anslutet till köket, med en tydlig modern och avslappnad stil, fullt
utrustat. Det stora köket leder till den enorma omslutande trädgården där poolen
och grill- och avkopplingsområdet finns. Detta område är perfekt för att njuta av tid
med familj och vänner omgiven av lugn i trädgården. Från trädgårdens baksida finns
tillgång till ett rum, som idag används som kontor eller gästrum. Bredvid detta rum
hittar vi ett extra badrum.

Vi når första våningen genom trappan, från det enorma vardagsrummet. Mastersviten
med en tillräckligt stor klädkammare har ett eget badrum med badkar. Från svitens
stora fönster har man tillgång till en otrolig utgång till balkongen varifrån man kan
uppskatta trädgården och träden som omger huset.

På samma våning finns ytterligare två sovrum, ett stort badrum att dela på och en
andra mastersvit med omklädningsrum och relaxavdelning.

Huset har uppvärmning och oberoende luftkonditionering.

Beläget mellan Barcelona och Sitges, stränderna i Castelldefels och Gavà är den
perfekta platsen för att njuta av det bästa av Barcelona medan du bor i ett lugnt och
avslappnat område. Förkroppsligar essensen av medelhavslivet, nära Barcelonas
centrum men i ett paradis av frodig natur, med sitt milda klimat, omgivet av lummiga
pinjeträd som gränsar till de spektakulära gyllene sandstränderna och oslagbar utsikt
över Medelhavet.

lucasfox.se/go/gav36084

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
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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