
SÅLD

REF. BCN6332

2 100 000 € Plot - Såld
Plot med 5 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Sovrum  

3
Badrum  

312m²
Planlösning  

1.335m²
Totalyta

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Villa med stor potential och spektakulär utsikt över
Barcelona och Llobregat, i det mest upphöjda området i
Ciudad Diagonal.

Utmärkt villa med 3 våningar med källare och garage med 5 bilar, på en 1 335 m² stor
tomt i Esplugues bästa område, Ciudad Diagonal. Den stora tomten är fördelad på två
nivåer och har en privat pool.

Fastigheten kräver totalrenovering och har en enorm potential tack vare sin storlek
och läge. Med sin nuvarande utformning erbjuder bottenvåningen 2 vardagsrum med
öppen spis, kök och skafferi och ett komplett badrum.

När vi går upp till nästa våning hittar vi ett sovrum med 2 rum och ett komplett
badrum. Detta sovrum leder ut till 2 rymliga terrasser.

Den tredje och sista våningen erbjuder en takterrass med sensationell utsikt över
Esplugues, Llobregatfloden, Collserola Natural Park och staden Barcelona på avstånd.

Dessutom har villan en stor bottenvåning där vi hittar de fyra återstående rymliga
sovrummen och ett badrum. I källaren finns också ett förråd och garage för 5 fordon.

En oslagbar möjlighet att skapa ett skräddarsytt lyxhem i det bästa området
Esplugues, bara 10 minuter från Barcelona City. Det skulle också vara möjligt att
bygga en andra fastighet om klienten vill.

lucasfox.se/go/bcn6332

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, I behov av renovering ,
Exteriör, 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.
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