
REF. GAVR36115

5 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till uthyrning i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08860

4
Sovrum  

5
Badrum  

276m²
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

Spektakulärt hus att hyra vid stranden i Gavá Mar, med 5
sovrum och i utmärkt skick.

Fantastiskt och exklusivt parhus i Gavá Mar på första raden och med direkt tillgång till
stranden.

Huset har en gemensam pool, 24 timmars bevakning och en trädgårdsmästare.

Huset är uppdelat i fyra våningar:

På första våningen finner vi en hall med inbyggd garderob och på höger sida en
inbjudningstoalett. Till vänster hittar vi köket utrustat med högkvalitativa vitvaror,
främst av märket Gaggenau. På samma våning har vi tillgång till det ljusa
vardagsrummet-matsalen med direkt tillgång till terrassen och en vacker trädgård
med naturligt gräs. I vardagsrummet finns en tv-projektor och Bang & Olufsen-
högtalare, som också finns i resten av huset. Från den privata trädgården har vi direkt
tillgång till det gemensamma området, poolen och en direkt dörr till stranden.

Den andra våningen har två stora sviter med eget badrum och omklädningsrum. En av
dem har en terrass med utsikt över havet på första raden och den andra har, förutom
omklädningsrum och badrum, ett integrerat kontor.

Den tredje våningen har två sovrum, ett individuellt och det andra badrum med
badrum och terrass med utsikt över havet och det gemensamma området.

I bottenvåningen finns parkering för en stor bil, och de andra två parkeringsplatserna
är halvtäckta utanför. På samma våning finns även ett extra rum med eget badrum för
städservice. Vi hittar även tvättstuga och panna, vattenavhärdare och
kanalluftsmaskiner.

Huset hyrs ut med alla sina rum fullt möblerade och utrustade. Huset har ett
högkvalitativt larmsystem, osmossystem, vattenavhärdare, kanaliserad
luftkonditionering, naturgasvärme, parkett och automatiska fönsterluckor.

Samhällsavgifter står hyresgästen för.

lucasfox.se/go/gavr36115

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

Tillgänglig nu!
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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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