
REF. SJD35254

2 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Sovrum  

4
Badrum  

425m²
Planlösning  

500m²
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

5-sovrumsvilla med privat trädgård och pool med
spektakulär utsikt, till salu i Ciudad Diagonal, det bästa
bostadsområdet i Esplugues.

Detta utmärkta parhus ligger i Ciudad Diagonal, en prestigefylld privat urbanisering
med conciergeservice och 24-timmars bevakning. Det ligger i det bästa området i
Esplugues, 10 minuter från Barcelona och nära internationella skolor.

Huset har en privat trädgård på olika nivåer med pool, grill och relaxavdelning, där du
kan njuta av magnifik utsikt över Barcelona och Collserola naturpark.

Huset är fördelat på fyra våningar som är förbundna med trappor och hiss. På
bottenvåningen hittar vi det rymliga 50 m² stora vardagsrummet/matsalen med
utsikt och tillgång till trädgården, det inglasade köket med mycket ljus, ett gratis
badrum och en servicedel med ett komplett badrum.

Den andra våningen har fyra sovrum: två dubbelrum med privata badrum och två
enkelrum med delat badrum. Alla är exteriöra och har utsikt, och en har även en liten
terrass.

På tredje och sista våningen finns det imponerande 70 m² stora sovrummet med ett
omklädningsrum och ett eget komplett badrum med dusch och hydromassagebadkar.
I det stora sovrummet finns även tillgång till en stor terrass med utsikt över
Barcelona och Llobregat.

Halvkällarvåningen har parkering för tre bilar och ett 15 m² stort förråd, samt ett
multifunktionsrum med badrum, perfekt som lekplats, TV eller vinkällare.
Dessutom har huset ytbehandlingar av högsta kvalitet, såsom aluminiumsnickeri,
luftkonditionering och centralvärme, parkettgolv och en vattenavhärdare.

Den har en konstruerad yta på 425 m² enligt den enkla anmärkningen och 330 m²
trädgård för privat bruk.

lucasfox.se/go/sjd35254

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Chill out plats, Balkong

REF. SJD35254

2 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Sovrum  

4
Badrum  

425m²
Planlösning  

500m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.se/go/sjd35254
https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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