
REF. LFS4986

1.250.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa met 130m² Tuin te koop in Sant Just, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

293m²
Plattegrond  

400m²
Perceeloppervlakte  

60m²
Terras  

130m²
Tuin

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd historisch Catalaans huis met een
eigen tuin, gemeenschappelijke ruimte en zwembad,
gelegen in Sant Just Desvern, op slechts 10 minuten rijden
van Barcelona en zeer dicht bij de beste internationale
scholen.

Lucas Fox presenteert deze fantastische gerenoveerde Catalaanse boerderij gelegen
in een van de meest gewilde gebieden rond Barcelona, op slechts 10 minuten rijden
van het centrum van Barcelona en zeer dicht bij de beste internationale scholen.

Gelegen in een oude kerk, heeft het huis een bebouwde oppervlakte van 293 m² en
biedt het drie slaapkamers, drie badkamers, een mooie keuken, een terras van 30 m²,
een eigen tuin, een gemeenschappelijk zwembad en een eigen parkeerplaats met
tweepersoonsbed.

Het huis is voorzien van airconditioning, verwarming en een alarmsysteem.

Dit prachtige huis is gelegen in een rustige omgeving dicht bij alle voorzieningen en
biedt een luxe levensstijl.

lucasfox.co.nl/go/lfs4986

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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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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