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580.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris en venda a Sant Just, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

153m²
Plànol

+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

Pis dúplex de 153 m² en excel·lents condicions amb 3
dormitoris en venda a una zona residencial molt cobejada
de Sant Joan Despí, Barcelona.

Pis dúplex en excel·lents condicions de 153 m² construïts en un edifici de l'any 2002.
Se situa en una zona residencial, amb molt ben situat a prop de tots els comerços i
col·legis internacionals i amb ràpides connexions en transport públic i per carreteres.

Aquest habitatge de tres dormitoris i dos banys se situa en una quarta planta 4, per
la qual cosa resulta molt lluminós i té unes vistes clares de 180 graus.

Entrem a la vivenda per un petit rebedor. A mà dreta, ens trobem amb la cuina amb
fogons de gas i una zona de safareig encastada en un armari. A continuació, accedim
a un saló ampli amb grans finestres i amb les escales per pujar a les golfes. Des del
saló, un passadís ens condueix a la zona de nit amb un dormitori individual, un de
doble actualment destinat a despatx, el dormitori principal amb bany complet amb
banyera i un altre bany complet de cortesia.

Pugem a la planta superior que ofereix un ampli espai polivalent, amb sostre sota
teulada i dues finestres Velux. Aquest espai es divideix en diversos ambients:
biblioteca, oficina i altre saló.

L'habitatge es beneficia de finestres amb doble vidre, aire condicionat i radiadors de
gas. Està completament buit, acabat de pintar i en molt bon estat amb terres de
parquet i escales de marbre.

Al soterrani de l'edifici, comptem amb una plaça d'aparcament gran amb capacitat
per a un cotxe 4x4 i una moto al costat i també un traster molt ampli. A més, podeu
adquirir opcionalment una altra plaça d'aparcament.

A l´exterior de la finca, s´ofereixen zones enjardinades molt ben cuidades i d´una
piscina comunitària.

Aquest dúplex es presenta en molt bones condicions i gaudeix de molt potencial i
espais diàfans per emmotllar la seva distribució segons els gustos i necessitats del
nou propietari. Es podrien configurar de tres a cinc dormitoris, una sala de joc, dos
salons o diversos despatxos, entre d'altres.

Oportunitat immillorable, per les seues condicions i ubicació, per a qualsevol família.

lucasfox.cat/go/gav31304

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Parquet, Llum natural, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Biblioteca,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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