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DESCRIPCIÓ

Increïble vila de 650 m² amb fantàstiques vistes, en
lloguer a Vallvidrera, Barcelona.
Aquesta magnífica vila de luxe de 650 m² s'assenta sobre una parcel·la de 1.000 m².
Destaca pel seu disseny especial i l'amplitud dels seus espais, amb tots els dormitoris
exteriors i fantàstiques vistes de la ciutat i Montserrat.
Compta amb tres petits bungalous independents a la planta -1, els quals tenen jardí i
terrassa propis i poden comunicar-se amb la casa internament.
L'habitatge gaudeix de molta llum natural, ja que totes les estances donen a
l'exterior. Aquesta finca a quatre vents disposa d'una zona enjardinada, una sala
d'gimnàs amb vestidor i sala de jocs i cinema, garatge privat per a tres cotxes i 3
trasters.
L'ampli saló-menjador de 80 m², presidit per una llar de foc, presumeix de grans
finestrals amb sortida a una terrassa de 50 m² amb vistes a Montserrat, la qual
connecta amb una piscina, perfecta per relaxar-se en aquest entorn privat de luxe. El
saló-menjador ofereix unes vistes panoràmiques precioses i unes postes de sol
espectaculars.
L'habitatge també es compon d'una magnífica cuina amb illa central i zona office, un
safareig i un dormitori de servei amb bany privat. Aquesta zona de servei i cuina té
també accés directe per la porta de servei.
A la primera planta ens trobem amb tres dormitoris amb armaris externs. Els tres
comparteixen un gran bany amb lavabo de tres pits, banyera per a dues persones,
dos WC i dutxa.
La segona planta acull el dormitori principal, amb una fantàstica terrassa chill-out
amb vista panoràmica sobre la ciutat, dos vestidors, un bany complet amb dos
lavabos, dutxa i piscina amb jacuzzi. Aquest nivell també ofereix un altre dormitori
que actualment es fa servir com a oficina amb sofà-llit.
La vila està equipada amb calefacció i aire condicionat regulable en totes les
estances.
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lucasfox.cat/go/bcnr1215
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, S'accepten mascotes , Safareig,
Sala de jocs, Seguretat, Traster, Vestidor,
Vistes, Zona chill-out
Ja està disponible!
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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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