
LLOGAT/ADA

REF. STCR24739

6.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / Vil·la de 6 dormitoris en lloguer a Sant Cugat, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

6
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

417m²
Plànol  

6.862m²
Dimensions del terreny

+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

Espectacular vila, obra de prestigiós arquitecte José
Antonio Coderch, en un recinte de 6.862 m² amb vista a el
camp de golf, en lloguer amb opció de compra a Sant
Cugat de Vallès.

Aquesta meravellosa vila es va construir entre 1964 i 1966 i està considerada com una
de les obres més aconseguides de prestigiós arquitecte José Antonio Coderch, una
figura indispensable de l'arquitectura moderna a Espanya.

La casa està situada al costat de camp de golf de Sant Cugat, en una magnífica
parcel·la de 6.862 m². Presenta les característiques típiques de l'estil de Coderch: una
casa d'una sola planta amb una construcció totalment contemporània, amb sostres
plans, volums cúbics, finestres de llibret i exteriors blancs.

La vila de 371 m² es distribueix en tres ales, que alberguen les tres zones funcionals
en què es divideix la casa: l'àrea de dia, l'àrea de descans i l'àrea de servei. Totes
elles estan separades entre si per un magnífic pati central i obertes a l'espectacular
jardí de 6.400 m² que envolta la casa.

S'accedeix a la casa per un ampli vestíbul amb zona d'estar, que dóna accés als
dormitoris de convidats. Després del vestíbul, a l'baixar uns graons, arribarem a l'pati
interior i de front trobarem la zona de dia. Podem destacar el seu magnífic saló, amb
vista a el bell jardí i a el camp de golf d'una banda ia la zona de piscina per l'altre. El
pati queda a la nostra esquena, per on entra la llum de el sol.

Un passadís ens condueix a la zona de descans, on trobem quatre dormitoris amb
bany i un despatx, tots ells a actualitzar.

La zona de servei comprèn la cuina, la bugaderia, la zona de guarda-roba i un
dormitori de servei amb bany, també a actualitzar.

L'habitatge es completa amb un garatge annex de 46 m² i amb el magnífic jardí de
6.400 m², amb gespa natural i multitud d'arbres, que li confereixen molt d'encant i
proporcionen una agradable ombra en els mesos d'estiu.

Si voleu més informació sobre aquesta esplèndida vila o si vol visitar-la, no dubti en
contactar amb nosaltres.

lucasfox.cat/go/stcr24739

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Traster, S'accepten mascotes , Exterior,
Calefacció,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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