
SÅLD

REF. BCN2710

950 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Valldoreix, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

3
Sovrum  

3
Badrum  

250m²
Planlösning  

770m²
Totalyta

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.se Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Fristående hus med pool, utomhusterrass, trädgård och
parkeringsplats i Valldoreix.

Detta Modernista-hus ligger i bostadsområdet Valldoreix och byggdes 1936 och
renoverades och utökades med 150 meter av den berömda katalanska arkitekten
Lluís Cotet, och erbjuder en bild av modernitet och design som passar perfekt med
den klassiska stilen av egendom.

För närvarande har huset 3 sovrum på första våningen (varav 2 har eget badrum och
ett av dem har ett omklädningsrum, det andra är singel). Det finns 2
luftkonditioneringsenheter och golvvärme. Det finns ett larm i fastigheten.

På bottenvåningen hittar vi köksdynan, separat matsal, gästbadrum och ett rymligt
vardagsrum med direkt tillgång till terrassen. De dubbelglasade fönstren med
aluminiumramar släpper in mycket naturligt ljus. Marmorgolvet passar perfekt med
de vita lackerade inbyggda garderober som erbjuds i fastigheten.

Fastigheten har ett lugnt trädgårdsområde framför huset och poolterrass på
baksidan. 
Detta hem är perfekt för en familj som en primär eller andra bostad.

lucasfox.se/go/bcn2710

Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Walk-in closet ,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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