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ÖVERBLICK

12 enastående fristående och radhus hem belägna på en
vacker plats i Gavà Mar, bara några meter från stranden.

Detta i sanning unika och enastående bostads projekt kan mycket mäjligt vara den
sista chansen i sitt slag på Barcelonas kust. En grupp med 12 hänförande designer
hem som matchar den otroliga skönheten av dess omgivningar, belägna precis vid
strandkanten men bara minuter från Barcelona och El Prats Internationella Flygplats.

Det erbjuds mellan 300m² till 500m² av vackra bo ytor, arkitekt designen av varje hem
är flytande och modulär, och bryter ned distinktionen mellan inomhus och utomhus.
Dessa hem är en del av sina omgivningar, med funktionella vikdörrar som hjälper
skapa hänförande öppna ytor med en osynlig övergång till ute områdena.

Trä fönsterluckorna på den ena sidan av bottenplanet kan öppnas, köket kan öppnas
upp totalt och halva ovanvåningen är en stor terrass. Med det idylliska vädret som
ger mer än 3,500 timmar av solsken varje år, är Gavà Mar den perfekta platsen att
koppla av på, tanka energi och njuta av att vara i kontakt med naturen.

Vakna upp varje morgon i denna prestigefyllda bostadsutveckling, belägen i ett
utsökt naturligt landskap men med all den sofistikering och spänning som urbant
boende erbjuder framför dörren.

Interiör och exteriör visnings detaljer kommer att vara tillgängliga snart.

lucasfox.se/go/gava-beach

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Balkong

OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta:

Hus/Villa Såld Våning 0 4 Sovrum 5 Badrum 332m², Terrass 52m²
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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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