REF. SJD33703

2.890.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 300m² de jardí en venda a Esplugues, Barcelona
Espanya » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa de 670 m² amb 5 plantes connectades amb ascensor
privat, 7 dormitoris, jardí de 300 m² i amb les millors
vistes panoràmiques al mar en venda a la privilegiada
Ciutat Diagonal.
Estupenda casa de 670 m² construïts sobre un terreny de 790 m², amb un extens jardí
de 300 m².
lucasfox.cat/go/sjd33703

La casa s'orienta al sud-est, cosa que ofereix unes vistes panoràmiques
espectaculars del mar i la ciutat de Barcelona, amb sol i llum natural tot el dia.
Cal destacar d'aquest habitatge la seva pràctica i còmoda distribució, pensada per a
una gran família: amb una màster suite totalment independent a la planta superior i
quatre dormitoris una planta per sota.

Vistes al mar , Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Llum natural,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Exterior, Vistes

L´habitatge disposa de cinc plantes connectades amb ascensor privat. Compte amb
set dormitoris, quatre d'ells amb bany privat, i sis banys en total. En total comptem
amb dos salons en diferents ambients, gimnàs, àmplia cuina, diverses zones exteriors
d'esbarjo, dos porxos d'estiu, tot a prop dels col·legis internacionals de la zona.
Totes les estances són exteriors, per la qual cosa l'habitatge gaudeix de moltíssima
llum natural.
A la planta superior hi ha la gran màster suite, amb vestidor, bany propi, i accés
directe i independent a terrassa-solàrium de 70 m².
El garatge privat disposa d'espai per a tres cotxes, més quatre espais més a l'exterior
cobert.
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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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