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ÖVERBLICK

Radhus till salu i Golf Masia Bach-komplexet i Sant Esteve
Sesrovires, Barcelona.
Lucas Fox är glada över att presentera detta exklusiva 197 m² radhus inom Golf Masia
Bach i Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.
Masia Bach Golf-komplexet har två golfbanor, en med 18 hål och den andra med 9
hål, ett spahotell och den prestigefyllda trespråkiga skolan Agora. Huset ligger i den
tredje uppsättningen hus som har 24-timmars bevakning, trädgårdsområden och två
gemensamma pooler.
Huset består av tre våningar. På bottenvåningen, när vi kommer in i huset, hittar vi en
hall och en innergård. Från hallen till höger når vi ett rymligt och ljust vardagsrummatsal med stora fönster som ger tillgång till en magnifik terrass med utsikt över en
privat trädgård, poolerna och trädgårdsområdena i samhället. På samma våning, till
vänster om hallen, hittar vi trappan och en korridor som förbinder oss med en
välkomsttoalett och köket som är anslutet till vardagsrum-matsalen och har utgång
till terrassen.

lucasfox.se/go/stc36533
Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Nära internationella skolor,
Förråd, Exteriör

Från trappan når vi första våningen, där vi hittar nattområdet, som består av två
sovrum som delar ett komplett badrum och ett dubbelrum med eget badrum. Alla
sovrum är exteriör, med inbyggda garderober och mycket ljusa.
När vi går ner för trappan hittar vi halvkällarvåningen, bestående av en mycket stor
hall, en stor parkeringsplats, ett förråd och en tvättstuga.
Huset är byggt 2007 och har en sydvästlig orientering. Den har individuell
gasuppvärmning med radiatorer, delad luftkonditionering i vardagsrummet och
matsalen, exteriört snickeri med tvåglasfönster och larm.
Kontakta oss för mer information.
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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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