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369 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 2 Sovrum med 20m² terrass till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850
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ÖVERBLICK

Ljus, renoverad takvåning med 2 sovrum med stor terrass
till salu i Gavá Mar.

Fantastisk takvåning belägen i Gavá Mar, 300 meter från stranden, framför
tennisklubben, i ett lugnt samhälle med få grannar som inkluderar en grillplats och
pool, samt en privat parkeringsplats.

Lägenheten är nyrenoverad med högkvalitativ finish, den presenteras i mycket gott
skick och får rikligt med naturligt ljus, eftersom alla dess rum är exteriöra.

Huset har en yta på 106 m² byggd, 80 m² användbar.

Huset består av ett rymligt vardagsrum/matsal med tillgång till en 30 m² stor terrass,
där du kan äta utomhus, och ett kök i kontorsstil. Nattområdet består av två stora
dubbelrum, även om det ursprungligen fanns tre, och ett komplett badrum. Det stora
sovrummet har ett eget badrum med bubbelbadkar och tillgång till samma terrass
som vardagsrummet.

Lägenheten har luftkonditionering, värme med radiatorer, elektriska fönsterluckor
och parkettgolv.

Ett idealiskt hem som första eller andra bostad nära stranden, såväl som för
investerare.

lucasfox.se/go/gav36588

Terrass, Swimming pool, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Renoverad,
Nära internationella skolor, Grillplats,
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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