
REF. BCN6372

2 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Sovrum  

4
Badrum  

425m²
Planlösning  

500m²
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

Hus med 5 sovrum med en privat trädgård och pool med
fantastisk utsikt till salu i Ciudad Diagonal, det bästa
gated bostadssamhället i Esplugues.

Detta utmärkta radhus ligger i en prestigefylld gated community med
conciergeservice och 24-timmars säkerhet i Esplugues. Ciudad Diagonal är det bästa
läget i Esplugues och med enkel tillgång till staden Barcelona och internationella
skolor.

Huset har en privat trädgård som är spridd över flera nivåer och har en pool,
grillplats och ett avkopplingsområde där vi kan njuta av underbar utsikt över
Barcelona och naturparken Collserola.

Huset har totalt 4 nivåer som alla är sammankopplade med både trappor och hiss. På
bottenvåningen hittar vi det rymliga 50 m² vardagsrummet - matrum med tillgång till
trädgården, det ljusa, glaserade köket med ett serviceområde med ett komplett
badrum och en bekväm gästtoalett.

Den första våningen har 4 sovrum som inkluderar 2 dubbelrum med eget badrum och
2 enkelrum med delat badrum, alla är yttre och med utsikt och ett har en liten terrass.

På andra och sista våningen hittar vi den imponerande 70 m² stora sviten med
komplett badrum med dusch och jacuzzi och ett omklädningsrum. Det stora
sovrummet har också en rymlig terrass med underbar utsikt över Barcelona och
Llobregat.

På nedre bottenvåningen hittar vi ett 3-bils garage och ett förvaringsrum på 15 m²
samt ett stort mångsidigt rum med ett badrum som är perfekt som hemmabio, lekrum
eller till exempel familjefester.

Fastigheten har högkvalitativa ytor som aluminium snickerier, luftkonditionering och
centralvärme, trägolv och ett komplett vattenmjukgöringssystem.

Huset har en byggd yta på 425 m² enligt Nota Simple och en trädgård på 330 m².

lucasfox.se/go/bcn6372

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Chill out plats, 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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