
VENUT/UDA

REF. LFS8043

1.970.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Vallvidrera
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

509m²
Plànol  

4.890m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa en venda en una parcel·la molt àmplia a
Vallvidrera, una zona residencial molt tranquil a la zona
alta de Barcelona.

Casa de 509 m² en venda en una de les millors zones residencials de Vallvidrera, en
un entorn molt tranquil envoltat de bosc.

La planta baixa d'aquesta impressionant casa disposa d'un gran saló-menjador amb
terres de parquet tropical i molta llum natural. La cuina office està totalment
equipada amb zona de planxa i rentat, a més de precioses vistes al jardí, que compta
amb un estany i una escultura signada per Ernest Altés, i al parc de Collserola. En
aquesta planta trobem 2 dormitoris (un d'ells amb bany privat), un lavabo de
cortesia, i una altra sala d'estar amb sortida a un porxo amb zona de barbacoa i una
pèrgola de cobertura elèctrica, ideal per relaxar-se a l'estiu.

La primera planta acull 2 terrasses i un total de 3 dormitoris. 2 d'ells comparteixen un
bany, mentre que el dormitori principal de 70 m² té el seu propi bany doble, a més
d'un vestidor, zona d'aigües, zona de relax i sortida a una terrassa amb finestres de
sòl a sostre i boniques vistes a la natura.

Així i tot, la protagonista d'aquesta espectacular casa és la piscina interior
climatitzada i dissenyada amb dos carrils per nedar. A més, disposa de sauna, gimnàs,
bany i vestidor. Està situada al soterrani i està coberta per una gran escultura
catalogada d'uns 60 m² i signada per Ernest Altés.

A més de la casa principal, hi ha una altra casa independent a visitant, que està
mimetitzada amb la natura i mesura uns 50 m², disposa d'un dormitori, cuina, sala
d'estar i despatx.

La vila està situada en un recinte de 4.890 m², dels quals 1.893 m² són urbans, amb
possibilitat d'ampliar l'edificació fins 1.412 m². Els m² restants són parc natural privat
de l'habitatge.

Aquesta propietat seria excel·lent per a famílies que busquin un habitatge tranquil·la
i amb molta privacitat a la zona alta de Barcelona.

lucasfox.cat/go/lfs8043

Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Safareig, Renovat,
Plafons solars, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cinema domèstic, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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