
VENUT/UDA

REF. BCN6332

2.100.000 € Parcel·la - Venut/uda
Parcel·la de 5 dormitoris en venda a Esplugues, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

312m²
Plànol  

1.335m²
Dimensions del terreny

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Vila a reformar a parcel·la de 1.335 m2 amb possibilitat de
construcció nova.

Excel·lent vila de 3 plantes amb soterrani i garatge de 5 places, situada en un recinte
de 1.335 m² a la millor zona d'Esplugues, Ciutat Diagonal. Aquesta àmplia parcel·la es
divideix en 2 nivells i ofereix una piscina privada.

La propietat requereix una renovació completa i gaudeix d'un gran potencial gràcies
a les seves dimensions i la seva ubicació. Amb la distribució actual, la planta baixa
disposa de 2 salons amb llar de foc, la cuina amb rebost, i un bany complet.

En pujar una planta trobem un dormitori amb 2 estades i un bany complet. També
dóna pas a 2 amplies terrasses.

A la tercera i última planta hi trobem l'última planta amb una terrassa amb
espectaculars vistes a Esplugues, Barcelona, el Llobregat i el Parc Natural de
Collserola.

A més, la vila té un semisoterrani gran on se situen 4 amplis dormitoris, una cambra
de bany, un traster i accés a un garatge de 5 places.

Una oportunitat immillorable per crear un habitatge de luxe feta a mida a la millor
zona d'Esplugues, a 10 minuts de Barcelona. També seria possible edificar una segona
propietat si el nou propietari ho desitja.

lucasfox.cat/go/bcn6332

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Exterior, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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