
UTHYRD

REF. GAVR31932

18 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till uthyrning i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

5
Sovrum  

7
Badrum  

346m²
Planlösning  

486m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Lyxvilla med 5 sovrum, trädgård och pool att hyra i en
exklusiv utveckling, vid havet i Gavà Mar.

Lyxvilla belägen i den vackra och exklusiva utvecklingen av Bonavista Beach i Gavà
Mar. Detta exklusiva komplex ger den otroliga känslan av att bo i ett hus som smälter
in utan ansträngning med det omgivande landskapet. Här finns det inga gränser
mellan den yttre skönheten i omgivningen och den inre skönheten i ditt hem.
Dessutom drar det nytta av ett familjevänligt område som består av ett exklusivt
internationellt samhälle, med företagsledare och högpresterande idrottare.

Villan har en modulär arkitektonisk design, med stor flyt mellan inre och yttre
utrymmen. Även om det är nyligen byggt, renoverades det för att förbättra och utöka
olika utrymmen som terrassen och matsalen för att göra den unik.

Huset nås via bottenvåningen, genom en stig som korsar trädgården som omger
huset. Villan är fördelad på tre våningar, plus källaren med ett privat garage med
plats för två bilar. En invändig hiss förbinder oss med alla våningar. Totalt finns det
fem sovrum med privata badrum, varav två mastersvit med omklädningsrum och
utgång till terrassen.

På baksidan finns en privat pool och en relaxavdelning med grill intill trädgården.

Materialen som används överensstämmer med dess höga status med Listone
Giordano-golv i fransk ek, ett sublimt kök från märket Bulthaup med en central ö och
Gaggenau-apparater. Dessutom, för ökad komfort, inkluderar den golvvärme och
luftkonditionering. Den är fullt möblerad med designmöbler.

För invånarnas bekvämlighet erbjuder det ett stort gemenskapsområde med en
sportbana, trädgårdar och säkerhetstjänst med 24-timmarsvakter, alla dagar i veckan.

lucasfox.se/go/gavr31932

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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