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OMSCHRIJVING

Schitterend appartement met 4 slaapkamers met een
terras en een fantastisch uitzicht, 2 parkeerplaatsen, een
berging en een gemeenschappelijk zwembad.
We vinden deze uitstekende accommodatie in Sant Just Desvern, op 10 minuten van
Barcelona en op 15 minuten van de luchthaven.
Het is gelegen op de bovenste verdieping van een modern gebouw met een
gemeenschappelijke tuin en zwembad. Deze bijzondere accommodatie beschikt over
2 parkeerplaatsen en een berging in het gebouw.
Bij het betreden van het appartement van 128 m² gaan we door de hal en in de ruime
woonkamer van 30 m², die op zijn beurt leidt naar het prachtige terras op het
zuidwesten van 14 m² met een ongelooflijk verreikend uitzicht over Baix Llobregat,
vanaf de zee naar de heuvels; de ideale plek om van zonsondergangen te genieten.
Het eetgedeelte is via schuifdeuren verbonden met de volledig uitgeruste
woonkeuken en hier hebben we ook toegang tot het terras. Het appartement is
vrijstaand aan 3 kanten en profiteert van overvloedig natuurlijk licht en goede
ventilatie.
De dag- en nachtgebieden zijn goed gedifferentieerd. De hoofdslaapkamer en suite
biedt toegang tot een balkon, een ruimte met inbouwkasten en een badkamer met
een jacuzzi. Als we verder gaan, vinden we een slaapkamer op het zuidoosten met
een ingebouwde kledingkast en 2 slaapkamers op het noordoosten die een
badkamer delen met een douche die onlangs in 2018 is gerenoveerd. Eindelijk is er
een wasruimte aan de binnenkant.
Hoge plafonds, gemotoriseerde zonwering en zonnepanelen voor warm water zijn
nog een paar goede kenmerken van dit prachtige huis in Sant Just Desvern.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Zwembad, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Nieuwbouw, Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht,
Verwarming, Zonnepanelen
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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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