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REF. GAVR36106

5 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 108m² Trädgård till uthyrning i Gavà Mar
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Sovrum  

4
Badrum  

265m²
Planlösning  

19m²
Terrass  

108m²
Trädgård

+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

Utmärkt 4-rumshus med 108 m² trädgård att hyra i Gavà
Mar, Barcelona.

Spektakulärt radhus i utmärkt skick, att hyra, i Gavá Mar.

Detta är ett lyxigt radhus, rymligt, ljust, med privat trädgård och stor integritet.
Dessutom erbjuder det också ett utmärkt gemensamt område med trädgård, pool och
område med solstolar: det perfekta utrymmet för att njuta av solen och svalka dig
under de varmaste månaderna.

Huset är fördelat på 3 våningar och består av 4 underbara sovrum och 4 badrum.
Detta hus utmärker sig för sin eleganta och moderna design, med rymliga rum fulla av
naturligt ljus. Layouten är mycket praktisk och gör det bästa av utrymmet.

Huset har en egen terrass/trädgårdsyta, som ger ljus och låter dig njuta av en
utomhuslivsstil, koppla av i solen och organisera luncher eller middagar i sällskap
med dina nära och kära.

lucasfox.se/go/gavr36106

Trädgård, Terrass, Parkering,
Luftkonditionering, 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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