REF. SJD34749

800.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Sant Just
Espanya » Barcelona » Sant Just Desvern » 08758

6

5

334m²

1.583m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa amb immillorables vistes i amb l'última
casa en domòtica en venda a Cervelló.
Lucas Fox presenta aquest increïble habitatge al mig de la natura, en una acollidora
urbanització.
En entrar-hi ens rep una terrassa d'estiu coberta amb terres de marbre. L´habitatge
es distribueix en quatre plantes comunicades per una còmoda i gran escala.
Començarem per la planta més alta on trobem unes golfes actualment amb ús de
despatx, però amb infinites possibilitats. Així mateix disposa d'una terrassa i plaques
solars a la mateixa.
A la planta dentrada o principal, el rebedor divideix dues zones. En primer lloc, es
disposa la zona de servei, amb un dormitori i un bany complet i, en segon lloc, en
aquesta mateixa planta, tenim el saló-menjador a dues altures i al costat la cuina
parcialment oberta i una terrassa amb precioses vistes panoràmiques a la muntanya.
Totes les persianes d´aquesta estada són automàtiques.

lucasfox.cat/go/sjd34749
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Plafons solars, Renovat, Sistema domòtic,
Vistes, Zona chill-out

Baixant a la següent planta, trobem la zona de nit amb dos dormitoris dobles amb
bany complet i la gran suite amb balcó independent i bany complet. A l'altra banda de
les estances hi ha el garatge amb capacitat per a un gran cotxe, traster i sala de
màquines.
A la darrera planta es disposa una gran estada o apartament de més de 20 m² amb
bany complet, vestidor i terrassa amb sortida independent a la zona del jardí.
Seguidament trobem dues estades actualment habilitades com bugaderia.
Ja a la zona del jardí, que es disposa a tres alçades, tenim una terrassa amb porxo,
barbacoa i la gran piscina de cloració salina amb tancament automàtic i climatització.
Tot l'habitatge disposa de calefacció per caldera de gasoil i caldera elèctrica també,
aire condicionat fred/calor, alarma, plaques solars, domòtica, descalcificador, pou
natural amb sistema elèctric per a l'aprofitament de l'aigua per al reg.
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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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