
SÅLD

REF. SJD35021

1 690 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Sovrum  

5
Badrum  

440m²
Planlösning  

440m²
Totalyta

+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 hus med spektakulär utsikt till salu i Ciudad
Diagonal - La Miranda.

Detta magnifika parhus hörnhus på 440 m² är fördelat på fyra våningar anslutna till
varandra med en intern hiss och trappor.

På bottenvåningen har vi hallen, ett rymligt vardagsrum-matsal i två plan med
tillgång till veranda och trädgård, ett stort kontors-kök, tvättstuga och en
välkomsttoalett. Trädgården har flera nivåer där vi kan se en grill med veranda,
jacuzzi och solarium.

På övervåningen hittar vi master bedroom, svittyp med komplett badrum och
balkong, samt tre dubbelrum som delar ytterligare ett badrum.

På översta våningen, med sluttande tak, finns ett stort rum med öppen spis och
tillgång till en av terrasserna där vi hittar solariet och ett dubbelrum med ett
komplett badrum.

På halvkällarvåningen hittar vi garaget med plats för fyra fordon, ett förråd, två
universalrum och en toalett.

Andra funktioner att lyfta fram i detta exceptionella hem är parkettgolv, dess
spektakulära ljusstyrka, golvvärme, delad luftkonditionering, aluminiumsnickeri,
säkerhetsdörr, larm och inbyggda garderober i alla sovrum. Likaså ligger det i en
urbanisering med stora trädgårdar, gemensamma utrymmen och 24-timmars
bevakning.

lucasfox.se/go/sjd35021

Trädgård, Terrass, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Säkerhet, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
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.

REF. SJD35021

1 690 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Sovrum  

5
Badrum  

440m²
Planlösning  

440m²
Totalyta

+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

	Vackert hus med spektakulär utsikt till salu i Ciudad Diagonal - La Miranda.

