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2.900.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos with 300m² Jardim à venda em Esplugues, Barcelona
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DESCRIÇÃO

Espetacular casa de 620 m² com 5 quartos, piscina,
academia de 50 m², terraço de 200 m² e uma orientação
ideal em um terreno plano de 740 m² à venda na Ciudad
Diagonal.

Lucas Fox apresenta esta incrível casa na Ciudad Diagonal que possui
impressionantes espaços abertos e espaçosos com muita luz natural. A casa está
implantada num terreno plano de 740 m² e tem uma área de 620 m² distribuídos por
três pisos muito funcionais. Graças à sua orientação sudeste, goza de vistas
impressionantes sobre o mar e fornece luz natural durante todo o dia.

A casa tem uma distribuição funcional e minimalista, com espaços abertos, pé direito
alto e pequeno corredor; a distribuição mais cotada e solicitada hoje. A ampla sala de
estar abre-se para o jardim exterior através de grandes janelas, que se integram com
o ambiente natural total. Tudo isso a torna uma casa única na prestigiada
urbanização de Ciudad Diagonal.

Os três pisos estão ligados por elevador, a partir da garagem privada de 220 m². No
piso semi-cave encontra-se uma garagem com capacidade para seis carros, um
quarto de serviço com casa de banho completa, uma garrafeira e uma sala multiusos.

No rés-do-chão, temos uma ampla sala de estar-jantar com sala contígua, cozinha,
vários terraços e acesso ao jardim com piscina e à sala multiusos ou ginásio com 50
m² no piso inferior, com duas casas de banho completas com duches no sua
disposição. O jardim de 300 m² possui diversas áreas de lazer ao ar livre e
churrasqueira.

No primeiro andar encontram-se quatro quartos e uma zona de estudo. Podemos
destacar o quarto principal com um espetacular closet e casa de banho de 20 m² com
jacuzzi e terraço privado. Finalmente, a partir do primeiro andar, acedemos ao
terraço totalmente funcional de 200 m² com impressionantes vistas panorâmicas de
360º sobre o mar e a serra.

Poucas casas em Ciudad Diagonal têm uma distribuição aberta com espaços abertos
e abertos para as áreas externas que fazem desta casa uma oportunidade única.
Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/sjd38487

Piscina, Jardim, Private garage, Ginásio,
Elevador, Tectos altos, Luz natural,
Varanda, Próximo de escolas internacionais,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Chaminé, Àrea chill out
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Espetacular casa de 620 m² com 5 quartos, piscina, academia de 50 m², terraço de 200 m² e uma orientação ideal em um terreno plano de 740 m² à venda na Ciudad Diagonal.

