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ÖVERBLICK

Spektakulär renoverad lägenhet, i utmärkt skick och på
stranden, till salu, i Gavá Mar

Spektakulär lägenhet, helrenoverad, på stranden, med många möjligheter, till salu, i
Gavá Mar.

Golvet är fördelat enligt följande. När vi går in genom hallen hittar vi det ljusa
vardagsrummet med öppen spis som skapar en mysig och lugn atmosfär. Lägenheten
hade ursprungligen 3 rum, så den har många möjligheter. Från vardagsrummet når vi
terrassen, från vilken du kan njuta av trevliga familjemåltider och spektakulär utsikt
över de gröna områdena i det gemensamma området. Köket är oberoende, fullt
utrustat och även mycket ljust. Bredvid köket hittar vi tvättstugan, där det även finns
panna och tillräckligt med förvaringsutrymme och liten utsikt över havet.

Före reformen bestod lägenheten av 3 rum och har för närvarande ett svitrum med
ett omklädningsrum och ett komplett badrum.

Uppvärmning med gasradiatorer. Samhällsområdet har ett stort grönområde, två
pooler, grill, lekplats, tennisbana och basketplan.

Lägenheten har en stor parkeringsplats.

lucasfox.se/go/gav38742

Utsikt över bergen, Strand, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Interiör,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster,
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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