REF. SJDR33728

15.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 290m² de jardí en
lloguer a Esplugues
Espanya » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950

6

5

579m²

869m²

290m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Exclusiu habitatge de 579 m² en excel·lents condicions
situat a Esplugues de Llobregat, amb vistes a Barcelona.
Típica vila de muntanya amb sostres de pissarra
construïda sobre 869 m² de parcel·la enjardinada.
La casa està dividida en tres plantes més golfes comunicades a través d'una escala.
A la planta baixa, podem trobar un gran vestíbul que dóna a un ampli saló amb
xemeneia. Aquesta estada es divideix en sala d´estar i menjador, i dóna al porxo. A la
mateixa planta, se situa la cuina totalment equipada. A més, disposa de rebost i
safareig.
A la primera i segona planta hi trobem els dormitoris. La casa disposa de quatre
dormitoris dobles com a suite amb quatre banys complets i un lavabo de cortesia.
Dos dels dormitoris es troben a la primera planta, mentre que els dos restants es
troben a la segona.

lucasfox.cat/go/sjdr33728
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
Aire condicionat, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Renovat, Safareig,
Traster, Vistes
Disponible a partir del 1 de jul. 2022

La casa, a més, compta amb unes golfes on s'ha construït una altra suite amb bany
propi.
El soterrani està format per un gimnàs, un celler-magatzem i un garatge amb
capacitat per a cinc cotxes.
La casa té uns acabats d´alt standing, piscina climatitzada, persianes elèctriques i
calefacció radial. Tant la cuina com els banys estan dissenyats amb primeres
marques.
Els exteriors de la casa consten d´un gran jardí amb arbres i gespa, que envolta tota
la casa i una piscina per poder gaudir amb la família.
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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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