
SÅLD

REF. SJD33493

495 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Just, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

3
Sovrum  

2
Badrum  

130m²
Planlösning

+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

Utvändig lägenhet på 130 m² med 3 sovrum, 2
parkeringsplatser, gemensam pool och grönområde till
salu i hjärtat av Torreblanca.

Lucas Fox presenterar denna exklusiva lägenhet i centrala Torreblanca.
Hörnlägenheten består av 130 m² och erbjuder mycket ljus och en mycket
familjevänlig livsstil.

Fastigheten har tre sovrum, två dubbelrum och en singel eller ett kontor, två badrum,
ett kök med tillgång till ett grovkök och ett rymligt vardagsrum på 25 m². Alla sovrum
ansluter till den långa balkongterrassen som gränsar till hela våningen i L-form, cirka
20 meter lång.

Två parkeringsplatser ingår i samma byggnad, förråd och gemensam pool med
grönområde.

Vi står inför en unik möjlighet på grund av den höga efterfrågan i området och bristen
på tillgängliga bostäder.

lucasfox.se/go/sjd33493

Terrass, Swimming pool, Parkering,
Utrustat kök, Nära transportmedel, Exteriör,
Balkong
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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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