REF. BCN23782

1.600.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Sant Cugat
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08198

6

6

409m²

7.574m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.cat

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífica vila familiar amb molt d&#39;espai a l&#39;aire
lliure i precioses vistes a la muntanya en venda a prop de
Vallvidrera, Barcelona.
Increïble habitatge amb una bonica renovació amb molt d'estil i elegants acabats. La
vila està situada al parc nacional protegit que envolta Barcelona. Com l'habitatge se
situa en el vessant d'una muntanya, ofereix unes vistes espectaculars a Parc Nacional
de Collserola.
La impressionant parcel·la ocupa un total d'uns 7.500 m² i es va disposant de forma
escalonada sobre el vessant. Es localitza en un enclavament natural, ja que el terreny
al voltant de l'habitatge és en realitat un petit bosc molt ben cuidat.
A l'entrar a l'habitatge, trobem una sala d'estar molt àmplia dividida en diferents
ambients: saló principal, sala de televisió i sala de lectura. Després arribarem a la
cuina que es va renovar recentment de la mà d'un famós arquitecte de Barcelona.
Compta amb una enorme illa central i ofereix unes vistes increïbles de la muntanya i
la natura. A més, dóna accés a una primera terrassa petita. A l'entrada hi ha una
magnífica escala que ens condueix a la zona de nit.

lucasfox.cat/go/bcn23782
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals

A la primera planta hi ha una gran suite principal amb vistes a la muntanya i que
disposa de vestidor i un bany gran privat. Al costat d'ella, hi ha un espai d'oficina
envoltat de finestres. A més, trobarà una altra suite i altres 2 dormitoris que
comparteixen un bany. Aquesta planta també inclou una terrassa amb
impressionants vistes.
A continuació, una altra escala ens condueix a la planta superior, un espai obert que
podria utilitzar-se com saló addicional, oficina o fins i tot com a dormitori de
convidats.
A la planta inferior, es disposa una àrea molt interessant de l'habitatge. Disposa d'un
bonic i petit spa amb dutxa i sauna o bany hamam amb mosaics il·luminat. L'spa
s'estén fins a una terrassa exterior amb jacuzzi i envoltada de gegantins bambús.
Aquesta planta també inclou un petit apartament independent amb la seva pròpia
cuina, bany i entrada privada. Finalment, també trobarem el garatge amb capacitat
per a dos grans cotxes.
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Es tracta d'un habitatge molt privada, envoltada de natura ia dies minuts de centre
de Vallvidrera ia quinze minuts de centre de Barcelona i de les escoles internacionals.
La tranquil·litat, l'encant i les luxoses qualitats d'aquesta vila la converteixen en una
llar increïble.

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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