
UTHYRD

REF. GAVR31143

2 600 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

3
Sovrum  

2
Badrum  

164m²
Planlösning

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Duplexlägenhet med 3 sovrum att hyra på andra raden av
stranden i ett utmärkt samhälle med pool, lekplats och
trädgård, i Gavà Mar.

Möblerad duplexlägenhet i ett privilegierat bostadsområde i Gavà Mar. Den ligger i
ett stort samhälle som erbjuder sina invånare stora, välskötta gemensamma
utrymmen, med pool, tennisbana, paddeltennisbana, fotbollsplan, lekplats, grill och
en stor trädgård.

Detta 160 m² stora hus är fördelat på två våningar, med totalt 3 sovrum och 2 badrum.

När vi går in på bottenvåningen hittar vi ett rymligt vardagsrum-matsal med en
sittgrupp, en yta för ett kontor eller bibliotek och en annan med ett matbord. Allt
detta utrymme öppnar sig mot terrassen i söderläge, som släpper in mycket dagsljus
hela dagen. Bredvid matsalen finns köket tillgängligt.

I den övre delen finns två individuella sovrum, även om ett av dem är utrustat med en
våningssäng, ett fullt utrustat badrum och det mycket rymliga master bedroom med
ett omklädningsrum och ett komplett badrum. Alla dessa utrymmen har tillgång till
balkongen.

Denna duplex är mycket ljus och mysig. Den är redo att flytta in.

Den har också en underjordisk parkeringsplats.

lucasfox.se/go/gavr31143

Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Parkett, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, 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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