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DESCRIPCIÓ

Aquesta esplèndida habitatge de 3 plantes d&#39;estil
clàssic ofereix 7 dormitoris dobles, un d&#39;ells amb
jacuzzi i despatx, i uns exteriors excel·lents, que inclouen
una pista de tennis i piscina amb zona infantil.
Espectacular vila clàssica en venda a la zona residencial de la Eliana, en una parcel·la
molt gran de més de 1.800 m².
lucasfox.cat/go/val10880

Aquest habitatge preciosa compta amb uns exteriors increïbles, amb una pista de
tennis de gespa natural, jardí, diferents terrasses, zona de menjador exterior i una
piscina dividida en dues: una zona per a nens i una altra més profunda.
La vila ofereix una superfície de 658 m² distribuïts en tres plantes, que es
comuniquen entre si per una atractiva escala de cargol de marbre.
Accedim a l'habitatge per unes escales majestuoses que condueixen a la planta
principal. Ens dóna la benvinguda un rebedor ia mà esquerra trobem el gran salómenjador amb llar de foc, 6 finestrals i 2 portes que donen pas a una agradable
terrassa. A mà dreta hi ha una terrassa similar i un passadís lluminós que porta a la
cuina oberta amb menjador, galeria i accés a l'àrea de la piscina. Finalment donem
amb un dormitori doble i un bany complet.
En pujar a la primera planta, a mà dreta trobem el dormitori principal amb terrassa,
una oficina, un armari vestidor, i un bany privat amb jacuzzi i dutxa. A mà esquerra hi
ha altres 3 dormitoris dobles (un d'ells amb terrassa) i un bany.
La planta inferior, que també rep llum natural, disposa de 2 dormitoris dobles més,
una cambra de bany i un segon saló utilitzat com a sala d'oci, amb taula de ping-pong
i llar de foc. Completen la distribució un gran traster i un garatge cobert amb una
altra zona de traster.
La casa es presenta en bon estat i té aire condicionat per splits i calefacció per
radiadors, per la qual cosa és molt acollidora al llarg de tot l'any.
És ideal per a famílies grans que vulguin viure en una zona residencial tranquil a prop
de tots els serveis, incloent excel·lents col·legis.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Jacuzzi,
Pista de tennis, Garatge privat,
Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Traster,
Vestidor, Vistes
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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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