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ÖVERBLICK

Exklusivt hus att hyra i ett prestigefyllt bostadsområde i
Can Guardiola, Viladecans

Exklusivt hem beläget i ett av de bästa bostadsområdena i Viladecans, Can Guardiola.

Detta magnifika hus ligger på en hörntomt på 834 m² med en vacker trädgård med
pool och erbjuder fri utsikt som når havet. Huset byggdes 2006 och har 493 m²
fördelat på tre våningar, plus garage i källaren.

När vi går in i huset via bottenvåningen hittar vi ett vackert rymligt vardagsrum-
matsal med två rum och tillgång till terrassen och trädgården, samt ett rymligt kök
fullt utrustat med avancerade apparater och med en frukostmatsal och tillgång till
matsal av sommar. På samma våning finns ett sovrum med dubbelsäng och ett
komplett badrum med dusch.

Den första våningen rymmer nattområdet. Här hittar vi det rymliga master bedroom
med vacker utsikt, en klädkammare och ett eget badrum med badkar. Likaså finns två
dubbelrum, ytterligare ett badrum med dusch och en tvättstuga.

Den övre våningen erbjuder ett stort multifunktionsrum och en stor terrass med
magnifik utsikt som når havet.

På husets nedre våning hittar vi garage för fem fordon, badrum med dusch och
förvaringsutrymme samt maskinrum.

Detta unika hem har högkvalitativa ytbehandlingar, golvvärme, varm-kall central
luftkonditionering, Climalit tvåglasfönster och inbyggda garderober.

Detta magnifika hus, med sitt oslagbara läge och egenskaper, skulle vara ett idealiskt
hem för familjer som vill bo i ett lugnt bostadsområde, med enkel tillgång till
Barcelonas flygplats, nära de bästa internationella skolorna i området och 10 minuter
från stranden .

lucasfox.se/go/gavr38302

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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