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OMSCHRIJVING

Huis met 4 slaapkamers met veel natuurlijk licht en een
tuin met opties om een zwembad te installeren en een
huurwoning te creëren.

Dit prachtige huis met 5 verdiepingen is gelegen in Esplugues de Llobregat, met een
uitstekend aspect en uitzicht op zee. Het huis, met een oppervlakte van 390 m²
dateert uit het jaar 1984, heeft een modern en verfijnd ontwerp en beschikt over
lichte en ruime kamers. Het gebied waarin de accommodatie zich bevindt, is zeer
goed verbonden met Barcelona, de internationale luchthaven El Prat en diverse
gerenommeerde internationale scholen.

We hebben toegang tot het pand op de begane grond, op tuinniveau, aan de
linkerkant van het huis. Eerst vinden we een gastentoilet gevolgd door een dubbele
ruimte met grote balkons naar de tuin, met veel licht en een aangenaam uitzicht op
zee. Er is een comfortabele eetkamer en een moderne keuken, gerenoveerd in 2010,
met een eendelig leistenen aanrechtblad dat een vleugje raffinement toevoegt. Deze
ruimte bestaat ook uit een dienst slaapkamer met badkamer en toegang tot de
achterkant van het huis, dat is geplaveid en heeft ruimte voor een eethoek, evenals
externe opslag en een overdekte wasruimte.

Op weg naar de eerste verdieping, hier vinden we een dubbele open woonkamer en
een prachtig kantoor met een glazen paneel en uitzicht op de kamer beneden. Deze
verdieping bevat ook twee slaapkamers met inbouwkasten die een complete
badkamer delen.

De tweede verdieping is grotendeels bewoond door de prachtige grote slaapkamer
met uitzicht op zee: een ruime kamer met een kleedkamer, een eigen badkamer met
dubbele wastafel, een kaptafel, een jacuzzi-douche, een kastruimte en een groot
loungebureau met toegang tot een zuidoosten terras. Het slaapgedeelte kan van de
rest worden gescheiden door middel van een schuifdeur.

De garage, op straatniveau, heeft ruimte voor twee auto's en motorfietsen plus de
machinekamer.

lucasfox.co.nl/go/bcn15936

Zeezicht, Tuin, Terras, Parkeerplaats
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Trap leidt vanuit de garage naar de semi-kelder die een praktische open ruimte biedt,
met boven- en voorlicht dankzij grote ramen; het wordt momenteel gebruikt als een
schilderstudio, maar kan worden aangepast aan de behoeften van uw nieuwe
eigenaar. Deze verdieping heeft een wijnkelder en een complete badkamer en kan
worden aangepast om als een apart appartement te verhuren.

Buiten heeft het huis een prachtige voortuin, waar een zwembad met gemak kan
worden geïnstalleerd aangezien het gat al bestaat. Daarnaast is een bijgebouw van
ongeveer 20 m² aan de achterzijde van het pand perfect voor het opbergen van
tuingereedschap.

Er zijn solide Jatoba-vloeren door het hele huis, leisteen in de keuken, eetkamer en
toilet, en steengoed in sommige badkamers. Daarnaast is het uitgerust met
verwarming door radiatoren en split-airconditioning op de bovenste verdieping.

Neem contact met ons op om deze prachtige woning te ontdekken.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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