
REF. BCN19428

1.595.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 719m² de jardí en venda a Vallvidrera, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

358m²
Plànol  

900m²
Dimensions del terreny  

80m²
Terrassa  

719m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica habitatge familiar de 412 m² i 5 dormitoris
envoltada de natura, en venda en un enclavament molt
tranquil a pocs minuts de Barcelona.

Aquesta estupenda casa amb vistes a Barcelona, el mar i la muntanya se situa en un
recinte de 751 m² a Vallvidrera, en plena natura. Es tracta d'una casa única, elegant i
amb estil propi, amb un gran jardí que l'envolta amb preciosos porxos amb vegetació.

L'habitatge es distribueix en tres plantes més un nivell inferior, on trobem un celler
d'època, una sala amb una piscina coberta per nedar a contracorrent i un aparcament
amb espai per a dos cotxes grans, així com motos o bicicletes.

A la planta baixa, un rebedor lluminós ens dóna pas al saló i al menjador. Les dues
sales tenen unes vistes: la sala té vistes al porxo ia la muntanya, mentre que el
menjador té vistes al jardí amb un petit hort. Entrant al saló, a mà dreta, tenim un
lavabo de visites i una imponent escala de fusta noble que dóna accés a la resta de
plantes.

A la mateixa planta, també hi trobem la cuina office amb accés al safareig ia la zona
de servei, que està formada per un dormitori i un bany. Al fons de la cuina, unes
escales baixen al celler.

A la primera planta hi ha el dormitori principal amb un gran vestidor, terrassa privada
i bany amb acabats de marbre del Brasil i jacuzzi amb vistes a la muntanya. A
continuació trobem un estudi, dos dormitoris dobles amb accés a una gran terrassa
amb vistes i un bany compartit.

La segona i última planta disposa d'un saló comú, un dormitori doble amb vistes i un
bany envoltat de finestres amb vistes a tot Barcelona, Collserola i el Tibidablo.
Aquestes tres estades donen accés a una imponent terrassa amb vista sobre la
ciutat.

Una oportunitat ideal per als que vulguin gaudir de la natura, pau i privacitat, sense
renunciar als serveis d'una gran ciutat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a
més informació.

lucasfox.cat/go/bcn19428

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Garatge privat,
Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Safareig, Llar de foc, Exterior,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma

REF. BCN19428

1.595.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 719m² de jardí en venda a Vallvidrera, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

358m²
Plànol  

900m²
Dimensions del terreny  

80m²
Terrassa  

719m²
Jardí

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/bcn19428
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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