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2 930 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  
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4
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1.110m²
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+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

Modern fristående villa med 4 sovrum, 4 badrum med
havsutsikt i Bellamar-området, bara 5 minuter från
sandstränderna i Castelldefels.

Denna fantastiska moderna villa på 600 m² i Bellamar byggdes 2006 och erbjuder
avancerad modern inredning och ett fantastiskt utomhusområde med havsutsikt.
Trädgården har en vacker uppvärmd pool med en unik träbrokonstruktion över den,
omgiven av kvalitetsdäck med en stor jacuzzi på lägre nivå samt en padeltennisbana
och ett yttre kök; allt utsmyckat av mogna träd och höga eleganta palmer.

På bottenvåningen hittar vi det stora öppna vardagsrummet med takhöjd med
dubbla höjder och stora fönster från golv till tak som vetter mot terrassen och
poolområdet. Bredvid detta finns ett attraktivt centralt glasatrium som ger rikligt
med ljus, det finns en separat matsal och separat utrustat kök med en ö, båda öppnar
mot terrasser.

På första våningen finns 4 dubbelrum med eget badrum, medan andra våningen har
ett separat vardagsrum med ett kontorsutrymme som vetter mot en stor täckt terrass
med fantastisk utsikt över havet.

Slutligen hittar vi källaren med sin vinkällare, ett garage för 4 bilar, en extra
bostadsyta och en fantastisk diskotek med ett professionellt DJ-område och en bar;
utmärkt för underhållande.

Naturliga material av hög kvalitet, glas, järn, trä, stål och marmor har alla blivit
konstgjorda för att skapa detta avundsvärda samtida hem.

Beläget bara en 5-minuters bilresa från den vackra kuststräckan och Castelldefels,
samt inom räckhåll för Barcelona och dess flygplats, är detta ett idealiskt familjehem,
fritidsfastighet eller hyresinvestering.

lucasfox.se/go/sit7444

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Dubbla fönster
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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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