
REF. LFS4986

1 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 130m² Trädgård till salu i Sant Just,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

3
Sovrum  

3
Badrum  

293m²
Planlösning  

400m²
Totalyta  

60m²
Terrass  

130m²
Trädgård

+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

Vackert renoverade historiska katalanska hus med en
privat trädgård, gemensamt område och pool, beläget i
Sant Just Desvern, bara 10 minuters bilresa från Barcelona
och mycket nära de bästa internationella skolorna.

Lucas Fox presenterar denna fantastiska renoverade katalanska bondgård som ligger
i ett av de mest eftertraktade områdena runt Barcelona, bara 10 minuter med bil från
Barcelonas centrum och mycket nära de bästa internationella skolorna.

Beläget i en gammal kyrka, har huset en byggd yta på 293 m² och erbjuder tre sovrum,
tre badrum, ett vackert kök, en 30 m² terrass, en privat trädgård, en gemensam pool
och en privat parkeringsplats med dubbelsäng.

Huset har luftkonditionering, värme och larmsystem.

Detta vackra hus ligger i ett lugnt område nära all service och erbjuder en lyxig
livsstil.

lucasfox.se/go/lfs4986

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Parkering, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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