
REDUCERAT PRIS

REF. GAV9395

1 800 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

5
Sovrum  

3
Badrum  

547m²
Planlösning  

581m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Rymlig villa med trädgård, pool, terrasser och
panoramautsikt över Medelhavet, som ligger bara några
minuter från Castelldefels-stranden.

Detta stora fristående hus på 547 m² på en tomt på 581 m² i Castelldefels har en
fantastisk havsutsikt från alla sina rum och har en attraktiv trädgård med pool samt
terrasser och ett fantastiskt chill out-område.

Huset har vackert avslutats med marmorgolv och trägolvplattor på platser. Den har
gott om naturligt ljus och moderna bekvämligheter som värme och luftkonditionering,
ett larmsystem, inbyggda garderober och en hiss som tar oss till alla fyra våningarna i
hemmet.

På bottenvåningen kommer vi till entrén på cirka 12m², som ansluter till ett stort
vardagsrum på cirka 45 m² och med tillgång till terrassen med chill out-området och
privat trädgård med pool med panoramautsikt över havet. På samma våning hittar vi
en toalett, inomhusparkering för 1 fordon och en rymlig, fullt utrustad köksdyn på 30
m² ungefär, med havsutsikt och härifrån kan vi komma åt ett skuggat sommarområde
utanför med en grill.

På första våningen har vi nattområdet som kan nås med hiss eller trappor, och vi
hittar 4 sovrum, ett badrum på cirka 25 m² med eget badrum, 2 dubbelrum och 1
singel. De sista 3 sovrummen delar ett komplett badrum.

Den andra våningen kan vi också komma åt både med trappor och hiss och vi hittar
en master svit på 35 m² med ett stort badrum och omklädningsrum, och utöver detta
kan vi komma åt ett stort kontor. Båda rummen ger tillgång till ett stort solarium på
cirka 50 m².

I källaren har vi en stor källare med en liten fritidsutrymme, ett komplett badrum och
ett rymligt vardagsrum med inbyggda skåp och direkt tillgång till terrassen och den
privata trädgården med panoramautsikt över Medelhavet. Fastigheten har också ett
stort förråd.

Kontakta oss idag för att ordna en visning av detta mycket bekväma familjhem i
Castelldefels, bara några minuter från stranden, internationella skolor, flygplatsen
och Barcelona City.

lucasfox.se/go/gav9395

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Service-hiss, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör
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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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