
SÅLD

REF. SJD35790

498 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 50m² Trädgård till salu i Sant Just,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

3
Sovrum  

2
Badrum  

105m²
Planlösning  

155m²
Totalyta  

50m²
Terrass  

50m²
Trädgård

+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

Fantastiskt hem med öppen spis och en 50 m² terrass till
salu i ett av de bästa områdena i Baix Llobregat,
Barcelona.

Vackert hem beläget i det emblematiska området Torreblanca.

Dess entréportal erbjuder oss mycket avskildhet, komfort och rymlighet. Väl inne
kommer vi att hitta en mycket stor reception och dess vänliga badrum. Samtidigt har
vi utsikt över vardagsrum-matsalen med sin inbyggda spis i perfekt skick och
användning. I det rymliga vardagsrummet-matsalen har vi även en magnifik inbyggd
bokhylla och ett stort öppet kök med dess kontorsdel. Terrassen, som en
framträdande del av huset, erbjuder oss en stor uteplats i söderläge och i form av ett
L, där vi också kan få vårt utrymme att svalka oss i dessa varma somrar.

En bred korridor leder oss till nattområdet, med tre sovrum, ett mycket generöst
dubbelt badrum och ett förråd. Alla sovrum har direkt tillgång till terrassen.

Detta magnifika hem är komplett med två stora parkeringsplatser, ett förråd på 18 m²
och en enorm och mycket bekväm gemensam trädgård.

lucasfox.se/go/sjd35790

Trädgård, Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
I behov av renovering , Grillplats, Exteriör,
Djur vänligt, Bibliotek, 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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