REF. SJD35627

2 800 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad

Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950
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669m²
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Planlösning
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RESERVERAD
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Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Fristående hus på 639 m² med unik utsikt, stor trädgård,
pool, gym och öppna ytor med naturligt ljus hela dagen
till salu i centrum av Ciudad Diagonal.
Magnifikt enfamiljshus på 639 m² byggt i Ciudad Diagonal med otrolig fri utsikt över
havet.
Huset har flera utomhusområden som omger huset, en pool och två stora trädgårdar
som utgör exteriören.
På bottenvåningen hittar vi ett privat garage för fyra bilar, ett grovkök och ett
komplett sovrum med badrum. En hiss förbinder de tre våningarna.
På första våningen har vi ett rymligt vardagsrum-matsal med stora fönster som ger
direkt tillgång till utsidan. Härifrån når vi ett stort kök med en central ö, ett gym, ett
servicerum med badrum och tillgång till trädgård och pool.

lucasfox.se/go/sjd35627
Trädgård, Swimming pool, Gym,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Skönhets salong ,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster

Den andra våningen består av den majestätiska mastersviten med omklädningsrum
och badrum, samt ett spektakulärt multifunktionsrum med karaktäristiska fönster.
På översta våningen har vi två exteriör dubbelrum, två kompletta badrum och en svit
med eget badrum. Rummet har även tillgång till en terrass.
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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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