
REF. GAV18092

930 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 25m² Trädgård till salu i Sant Just,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

5
Sovrum  

3
Badrum  

133m²
Planlösning  

82m²
Totalyta  

46m²
Terrass  

25m²
Trädgård

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vackert, totalrenoverat 5-rums hus med fantastisk utsikt
över Barcelona, till salu i Sant Just Desvern.

Detta fantastiska hus ligger i ett mycket lugnt område i Sant Just Desvern, mittemot
en internationell skola, nära Barcelonas centrum och flygplatsen. Tack vare sitt
förhöjda läge har huset enastående utsikt över hela staden, liksom rikligt med
naturligt ljus.

Fastigheten har totalrenoverats med utsökt smak och utmärkt finish, det finns ett
RO-system och luftkonditionering i alla rum. Huset är fördelat på olika nivåer och nås
på bottenvåningen, som består av en hall med toalett, kök och matsal.

Trappor leder ner till vardagsrummet med stora fönster och utsikt över Barcelona.
När vi går lite längre ner hittar vi ett sovrum med dubbelsäng, som kan användas som
kontor eller fritid.

Återigen till ingången på bottenvåningen leder en annan trappa till övre våningen
med 2 dubbelrum (1 med eget badrum), ett annat enkelrum och ett gemensamt
badrum. På översta våningen finns ett vackert solarium med otrolig utsikt över hela
staden.

Ett utmärkt alternativ för familjer eller investerare som vill hyra ut under
semesterperioder. Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/gav18092

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Garagem privada, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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