
VENUT/UDA

REF. STC23591

1.000.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 6 dormitoris amb 480m² de jardí en venda a Valldoreix, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

570m²
Plànol  

609m²
Dimensions del terreny  

480m²
Jardí

+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 570 m² construïts de 6 dormitoris i 5 banys sobre
una parcel·la de 609 m² amb jardí i piscina, en venda en
un entorn privilegiat de Valldoreix a Sant Cugat de Vallès.

Villa única amb grans beneficis per als seus propietaris. Es troba en un entorn
privilegiat des d'on podrà gaudir d'unes excepcionals vistes a l'magnífic parc natural
de Collserola. La casa ofereix molta privacitat, confort i espai en un ambient familiar i
agradable.

L'habitatge es distribueix en 3 plantes més la planta soterrani. A la planta principal
trobem un ampli i elegant rebedor que ens dóna la benvinguda i mostra les elegants i
clàssiques escales de fusta que donen accés a la resta de plantes. Aquest dóna accés
a un despatx amb molta llum natural, un lavabo de cortesia, un gran saló-menjador
amb llar de foc i una cuina amb office i amb sortida a la terrassa ia la zona de
barbacoa.

La següent planta compta amb quatre dormitoris dobles: una suite principal amb llar
de foc, bany i vestidor; una segona suite amb bany i vestidor; un dormitori doble i un
despatx que comparteixen un bany i vestidor; i un dormitori individual amb armaris
encastats.

La planta superior és sota teulada i molt càlida gràcies a el sostre de fusta. Un espai
ideal com a sala polivalent per utilitzar com a estudi, sala de jocs, despatx o fins i tot
afegir una altra habitació.

Finalment, la planta soterrani ens ofereix un traster, bany, zona de rentat i un espai
destinat a un ampli garatge per a 5 cotxes.

El jardí, de gespa natural, amb il·luminació durant tota la nit i amb una gran piscina a
la zona sud amb cascada, pèrgola amb jacuzzi, terrasses i zona de barbacoa per
gaudir dels àpats d'estiu.

La casa ofereix una estructura de amb forjats reticulars i tallants, per la qual cosa es
pot obrir parets i redistribuir la casa sense cap problema. També disposa de terres de
parquet i escales de fusta d'iroko. Com a dada curiosa, la porta d'entrada és de fusta
dels segles XVI-XVII, més concretament de el Renaixement neomudèjar.

lucasfox.cat/go/stc23591

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Jacuzzi, Garatge privat, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Saló gourmet, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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L'habitatge està protegida per dos sistemes d'alarmes i ve equipada amb videoporter,
calefacció a gas i aire condicionat per splits. A més, tots els dormitoris inclouen un
timbre que sona a la cuina.

Poseu-vos en contacte per més informació.

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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