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3.850.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Esplugues, Barcelona
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935847029
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva casa a reformar de 850 m² sobre una parcel·la
de 1050 m², amb 6 dormitoris, 4 plantes, ascensor privat,
un enorme jardí amb gran piscina i vistes úniques clares
al mar en venda a Esplugues.
Lucas Fox presenta en exclusiva aquesta magnífica casa al cor de Ciutat Diagonal, a
Esplugues de Llobregat. Amb 850 m² construïts, s'assenta sobre una parcel·la de 1.050
m² orientada al sud-est amb unes increïbles vistes clares al mar.
Es compon de quatre plantes d´uns 200 m² cadascuna, a excepció de la planta a nivell
de carrer amb 250 m². Totes estan comunicades per ascensor i escala. La casa destaca
per les vistes privilegiades al sud-est, totalment clares al mar. Aquesta orientació
proporciona una lluminositat i llum natural espectacular durant tot el dia.
Ens trobem davant d'una casa amb gran caràcter i encant. Es troba en el seu estat
original, a reformar, però molt ben cuidada i amb una distribució excel·lent i molt
funcional. Tots els dormitoris són exteriors i tenen molta llum natural.

lucasfox.cat/go/sjd34634
Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Seguretat, Plafons solars,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Biblioteca, Alarma,
Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals

A la planta baixa trobem dos salons enormes amb accés directe al jardí per unes
grans vidrieres, cuina d'estiu, sala de màquines amb descalcificador, celler de 25 m² i
bany complet.
A la primera planta, hi ha tres dormitoris dobles amb bany privat i vestidor, sala de
reunions de 70 m², un altre despatx i zona d'aigües.
A la segona planta, a nivell de carrer, s´ofereix un preciós rebedor, amb accés a dos
salons grans, una impressionant cuina exterior construïda en acer inoxidable,
garatge, lavabo i terrassa polivalent.
A l'última planta, s'ubica el dormitori principal amb sostre de vidre que permet
l'entrada de llum a tota hora, amb gran bany amb banyera i plat de dutxa. A més, la
suite compta amb un vestidor i accés a dues terrasses diferents, una de 70 m² amb
vistes espectaculars, i un estudi de 30 m² a la mateixa planta.
A l'exterior, s'ofereix un jardí verd i piscina de grans dimensions, amb un nivell de
luxe com a molt pocs habitatges ofereixen. La zona chill-out, les grans palmeres i
diverses zones d'esbarjo creen un entorn i un ambient de desconnexió total.
Poseu-vos en contacte per a més informació.
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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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