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ÖVERBLICK

Spektakulärt ljust hus, i söderläge, några meter från
stranden, i det bästa området i Gavá, till salu

För närvarande det bästa parhuset i Gavà Mar, några meter från stranden och inom
områdets största samhällsområde.

Huset är fördelat enligt följande.

In genom huvudentrén kommer vi in i det ljusa huset med öppna och rymliga ytor
genom hallen. Från hallen, till vänster, hittar vi en välkomsttoalett. På samma våning
hittar vi den rymliga och ljusa matsalen, varifrån du kan njuta av trevliga stunder med
familjen. Husets söderläge gör att du kan njuta av husets ljusstyrka, vilket skapar en
mycket mysig atmosfär. Det stora vardagsrummet har direkt tillgång till terrassen
och gemensamhetsområdet och poolen. Bredvid vardagsrummet hittar vi köket, fullt
utrustat och med fri utsikt.

När vi går upp för trappan hittar vi tre dubbelrum. Två av sovrummen har fri utsikt
över det gemensamma området i samhället och har gott om ljus, på grund av husets
goda orientering. Sovrumssviten har fri utsikt över det andra gemensamma området,
på ett sådant sätt att huset skapar en självständig, rymlig och fri känsla. I svitens
sovrum har vi tillgång till dess fullt utrustade badrum. På samma våning hittar vi
ytterligare ett komplett badrum för de andra sovrummen.

På andra våningen hittar vi vinden, med två stora terrasser med utsikt över Gavá
tallskog, vilket skapar en känsla av rymd och frihet. Det är värt att notera måtten på
vinden, att kunna vara ett perfekt utrymme för att arbeta hemifrån, använda vinden
som en master svit eller som ett andra vardagsrum, med tillgång till 2 terrasser som
ger oss en idealisk känsla av syre.

Huset har luftkonditionering och värmekanaler.

Huset tillhör det bästa samhällsområdet i Gavà Mar, med en lekplats och en stor
trädgård. Huset garanterar ett lugnt område utan buller.

lucasfox.se/go/gav39469

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn,
Bibliotek, 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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