
SÅLD

REF. LFS6026

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum med 805m² Trädgård till salu i Sant Just, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

4
Sovrum  

5
Badrum  

1.018m²
Planlösning  

1.150m²
Totalyta  

805m²
Trädgård

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Detta magnifika lyxhus erbjuder nästan 800 kvm
bostadsyta inklusive en inomhuspool och squashplan.

Denna enastående fastighet till salu i Sant Just Desvern stod färdig 2009 och ligger
bara några minuters bilresa från Barcelonas centrum.

Huset är uppdelat i 3 olika områden för arbete, boende och fritid.

För tillfället har huset 4 sovrum (2 badrum) och en lägenhet för service men
ytterligare sovrum kan enkelt läggas till.

Övervåningen har vacker utsikt över Collserola-parken och inkluderar ett spa-
hälsocenter med bastu, jacuzzi, en pool och en bar. Den har också en magnifik
gräsmatta.

lucasfox.se/go/lfs6026

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Parkering
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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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