El seu Estil de Vida. La seva Llar. La nostra Fita.

CADA COSA AL SEU LLOC

CASA EN VENDA A SANT JUST DESVERN - BARRI CENTRE
Una perfecta ubicació, a tocar del centre de Sant Just i de les escoles internacionals, una zona residencial en un
entorn tranquil i a només 15 minuts de l'aeroport o del centre de Barcelona. D'orientació sud, amb vistes al mar des
de les plantes superiors, excelentment comunicada amb transport públic, i amb comerços i serveis de primera
necesitat al perímetre. La distribució de la casa és racional i senzilla, quatre plantes i cada cosa al seu lloc. A la planta
principal un ampli i lluminós saló-menjador amb xemeneia i sortida a la terraça que dóna accés al seu jardí íntim i
protegit. Complementen aquesta planta una cuina office completa, un despatx i un bany de cortesia. A la primera
planta hi ha la zona de descans, a on ens rep un original balcó semicircular, tres dormitoris dobles, un d'ells en suite,
bany complet, i una asolellada terrassa. La segona planta, en forma de golfes, és un espai a descobrir, o millor dit a r
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Informació facilitada per la propietat. Aquesta oferta pot estar subjecte a canvis de preu, error/omissió, i/o canvis en la disponibilitat de l¶immoble.
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