
VENUT/UDA

REF. LFS2716

870.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa familiar de nova construcció en venda a Mirasol, a prop del transport públic i
de Barcelona.
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08195

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

457m²
Plànol  

508m²
Dimensions del terreny  

36m²
Terrassa

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa de nova construcció a una zona tranquil·la de
Mirasol, a Sant Cugat. Torre de 4 dormitoris al costat de
Barcelona, a una parcel·la que fa cantonada, amb jardí,
piscina i molta intimitat.

Descripció:

Casa de nova construcció a una zona tranquil·la de Mirasol, a Sant Cugat, amb bon
accés a l’AP-7 (que connecta amb Barcelona i Girona), a l’Hospital General de
Barcelona i a l’estació dels FGC.

L’immoble fa un total de 457 m  i es troba a una parcel·la que fa cantonada de 508 m ;
gaudeix de molta intimitat i d’accés a través de dos carreres, i d’una piscina de 4 x 8
metres.

La casa compta amb un ascensor que comunica els 4 pisos, terra radiant, aire
condicionat, panells solars, un pou per a la piscina i el reg del jardí, persianes
elèctriques, etc. També hi ha llibertat pel que fa als acabats i la personalització.

 

Distribució:

Planta baixa: 142 m

-Sala d’estar/menjador amb accés directe al jardí i la piscina: 52 m

-Cuina amb espai per menjar, armaris lacats, superfícies Silestone, vitroceràmica: 21
m amb una porta corredissa que dóna a la zona menjador

-Bany complet amb dutxa

 

Primer pis: 115 m

-Suite principal amb bany complet i terrassa amb vistes del jardí i la piscina

lucasfox.cat/go/lfs2716

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Aparcament,
Exterior, Calefacció, Alarma,
Aire condicionat2 2
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-3 dormitoris dobles, un dels quals té terrassa

-Bany complet amb dutxa

 

Segon pis: 80 m

-Espai diàfan polivalent de 70 m amb preinstal·lació d’un bany

-Terrassa

 

Soterrani: 138 m

-Dormitori del servei

-Safareig/sala de màquines

-Celler

-Garatge per a 3 cotxes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Casa de nova construcció a una zona tranquil·la de Mirasol, a Sant Cugat. Torre de 4 dormitoris al costat de Barcelona, a una parcel·la que fa cantonada, amb jardí, piscina i molta intimitat.

