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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet, helrenoverad, omgiven av natur,
några meter från stranden, till salu, i Gavá Mar

Spektakulär lägenhet, totalrenoverad, ett steg från stranden, till salu, i Gavá Mar.
Lägenheten ligger i ett exklusivt och privilegierat område, i en lugn och avkopplande
miljö.

Denna lägenhet bestod ursprungligen av 4 sovrum, före reformen. Tack vare reformen
skapar lägenheten vida och öppna ytor.

Från entrén finner vi till vänster köket, fullt utrustat och nyrenoverat, med fri utsikt.
Köket är separerat från vardagsrummet och matsalen, vilket skapar en mysig och
öppen plats. Vardagsrummet har fri utsikt över gemensamhetsområdet och utsikt
över grönområdena. Vardagsrummet har direkt tillgång till den stora terrassen, där
du också kan njuta av lugnet och njuta av lunch och middag utomhus under hela året.
Tack vare lägenhetens goda söderläge är den mycket ljus och välkomnande.

När vi korsar korridoren hittar vi den betjänade toaletten till vänster. Lägenheten har
en rymlig sovrumssvit med tillgång till terrassen och fri utsikt över det gemensamma
området. Sovrummet har stora stora garderober för tillräckligt med
förvaringsutrymme. Från sviten når vi det rymliga badrummet med fri utsikt.
Lägenheten har ett andra dubbelrum, mycket rymligt och med stora garderober.

Lägenheten har värme, luftkonditionering och en hiss med direkt tillgång från Psio till
den täckta parkeringen. Till lägenheten hör 2 parkeringsplatser, samt tillgång till alla
faciliteter i det gemensamma området, såsom den stora poolen, tennisbanan och
barnområdet.

I denna lägenhet kan du njuta av absolut lugn och ro, tack vare de få grannar som
utgör denna gemenskap.

Från lägenheten kan du promenera till stranden på 5 minuter, såväl som till Carrefour
stormarknad och det är nära till de bästa internationella skolorna i Barcelona, som
British School of Barcelona och Lycée International Bon Soleil de Barcelona. Från
platsen kan du enkelt ta dig till motorvägen för att nå flygplatsen på 7 minuter och
Barcelona på 15 minuter.

lucasfox.se/go/gav39121

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, 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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