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ÖVERBLICK

Vackert familjhem i skandinavisk stil till salu i Sant Just,
Barcelona.

I ett mycket eftertraktat bostadsområde i Sant Just hittar vi detta helt nya parhus till
salu.

Detta eleganta hem i skandinavisk stil erbjuder bekväma och moderna
bostadsområden samt 4 sovrum, 4 badrum, ett studieområde, trädgård och terrass;
alla organiserade över 3 våningar.

Efter att ha parkerat bilen i det privata garaget, kommer vi in i hemmet via en entré
på bottenvåningen. Denna hall leder oss till ett verktygsområde, badrum och den
underbara öppna köksdynan med tillgång till den privata uteplatsen.

Den första våningen är belägen i vardagsrummet med balkong med utsikt över
trädgården, ett studieområde, 2 sovrum och ett badrum. Övre våningen har ett
underbart sovrum med eget badrum och omklädningsrum, följt av ett andra
studieområde eller ett fjärde sovrum och en terrass.

Huset har tilldelats ett A-märkt energieffektivitetscertifikat och drar nytta av
motoriserade persienner, golvvärme och luftkonditionering. Möbler ingår i priset.

Perfekt för familjer som letar efter ett vackert, nytt hem nära de internationella
skolorna i Sant Just. Leveransdatum Q3 2019.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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