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Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Historisk fastighet till salu i Sant Just Desvern, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

11
Sovrum  

4
Badrum  

1.183m²
Planlösning  

1.222m²
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

Imponerande 1700-tals gård med 19 rum i Sant Just
Desvern, bara 8 km från Barcelona. God tillgång till
stadens centrum och nära till flera internationella
toppskolor.

Denna spektakulära 1700-tals herrgård till salu i Sant Just Desvern omfattar 1067 m².

Fastigheten är i behov av en omfattande renovering men erbjuder en enorm potential
och utöver en privat bostad skulle också kunna omvandlas till ett pensionat,
boutiquehotell eller restaurang.

Fastigheten består av 19 rum, 2 badrum, 1 gästtoalett, 2 matsalar och 3 kök, plus 3
annex, en stor trädgård och ett garage. Det har många tidtypiska detaljer som
katalanska välvda tak, stuckatur, mosaikgolv och en Oculus i barockstil. Den har en
basilikainspirerad planlösning med symmetrisk komposition.

Det ligger nära till både tyska och amerikanska skolor.

lucasfox.se/go/lfs4475

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak,
Parkering, Uppvärmning, Öppen spis,
I behov av renovering , 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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