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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet på stranden, med 4 sovrum, med en
stor terrass och absolut lugn, att hyra, i Gavà Mar

Spektakulär 4-rumslägenhet, på stranden, att hyra, i Gavà Mar.

Denna lägenhet ligger på första våningen, med hiss och all exteriör på 120 m2.
Lägenheten består av en hall som leder till vardagsrummet med öppen spis och stora
fönster med utsikt över gemenskapsdelen. Vardagsrummet är i två plan och har
direkt tillgång till den stora terrassen med utsikt. Köket är mycket välutrustat och har
ett stort fönster öppet mot vardagsrum-matsalen, med direkt tillgång från trappan
genom servicedörren och ansluten till ett mycket ljust galleri, med utgång till den
långa terrassen.

Nattområdet är skilt från dagområdet och består av 4 sovrum, som är 3 dubbelrum
och ett enkelrum, alla exteriört och med inbyggda garderober. Lägenheten har två
kompletta badrum, ett med badkar och det andra med dusch.

Golvet i lägenheten är parkett och lägenheten totalrenoverades 2018. Dessutom har
den luftkonditionering för sommarmånaderna och värmepump för vintermånaderna.

Lägenheten har 2 underjordiska parkeringsplatser och har ett förråd. Dessutom har
samfälligheten en fast dörrvakt året runt, som har hand om övervakning och
underhåll samt städning av samfällighetsytor, trädgård och pool.

Samhället består av endast 12 grannar, det är väldigt tyst och har en yta på 5 000 m2
trädgård med välskötta gräsmattor, träd och tallar, och har direkt tillgång till
stranden. Samhället har en tennis- och racquetballbana, grillplats, sällskapsrum för
möten, festligheter och olika aktiviteter, pool med barnbadplats, barnområde med
faciliteter, synligt från golvet, omklädningsrum och badrum i gemensamhetszonen.

lucasfox.se/go/gavr37988

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, 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.

REF. GAVR37988

2 320 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Sovrum  

2
Badrum  

120m²
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

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

	Spektakulär lägenhet på stranden, med 4 sovrum, med en stor terrass och absolut lugn, att hyra, i Gavà Mar

