REF. BCN23872

€1,900,000 Hus/Villa - Såld

Hus/Villa med 4 Sovrum med 370m² Trädgård till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950
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ÖVERBLICK

Vackert renoverat familj hem med privat trädgård, pool
och ett garage för 4 bilar till salu i Sant Just Desvern.
Detta vackra renoverade familjhem ligger i Ciudad Diagonal, ett prestigefylldt område
i Sant Just Desvern. Det ligger i en exklusiv utveckling med en gemensam pool.
Huset mäter över 500 m² och är fördelat på 4 våningar. På bottenvåningen hittar vi
hallen, följt av vardagsrum, matsal och kök med avancerade apparater. Denna våning
kompletteras med en gästtoalett. Härifrån har vi dessutom tillgång till en stor terrass
och den magnifika privata trädgården.
Nattområdet är uppdelat mellan de övre våningarna. Den första våningen består av
sovrummet med privat badrum och omklädningsrum, samt 2 dubbelrum med delat
badrum. Dessa rum är fördelade med en korridor med praktiska inbyggda garderober.
På andra våningen finns gäst sovrummet, tillsammans med ett badrum och ett stort
studie / kontor. Denna nivå har också en stor terrass.
Slutligen, i källaren hittar vi parkering för 4 bilar, ett förråd, ett badrum och
tvättstugan. Det finns också boende för servicepersonalen.
Huset presenteras i utmärkt skick eftersom det är renoverat och har en fantastisk
utsikt över Barcelona. För din maximala komfort har den den bästa kvalitetsfinishen,
som luftkonditionering, värme och dubbelglasade fönster. Levereras omöblerad.
Ett perfekt familjehem med mycket utrymme.
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Terrass, Trädgård, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet
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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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