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€680,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » 08230
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge de 398 m2 amb 5 dormitoris, despatx,
jardí i fantàstiques vistes a la Mola en venda al carrer
Isaac Peral de Matadepera
Aquesta vila de 398 m2 s'alça en una parcel·la de 956 m2 en una de les millors zones
de Matadepera, i destaca per les seves magnífiques vistes a la Mola, pel seu fantàstic
jardí i per les seves estades summament lluminoses, a l'estar totes obertes a
l'exterior, creant una atmosfera càlida i acollidora. Una oportunitat perfecta per a una
família que desitgi viure envoltada de natura en una zona residencial tranquil·la,
però molt ben connectada, a 12 minuts caminant de centre.
A la planta baixa ens rep un agradable vestíbul que ens condueix fins a la zona de dia
de l'habitatge, en què destaca un meravellós saló-menjador amb espectaculars
vistes a la Mola. Es tracta d'un espai ampli, lluminós i molt confortable que compta
amb sortida directa a jardí. A continuació, trobem la cuina-office, espaiosa, equipada
i molt còmoda, des de la qual s'accedeix a un quart de bugaderia ia un bany complet.
En aquesta mateixa planta trobem també un dormitori doble amb bany propi i una
habitació que es pot adaptar a les necessitats de cada família, i pot convertir-se en
un estudi o un quart de jocs, entre altres opcions. Aquesta distribució permet fer
vida en una sola planta si es desitgés, el que és ideal per a famílies amb persones
grans o de mobilitat reduïda.
Vam pujar a la planta superior i trobem el dormitori principal, que compta amb bany
propi, vestidor i un ampli despatx amb fantàstiques vistes panoràmiques, que
permet teletreballar amb totes les comoditats. Aquest dormitori té accés a una
bonica terrassa amb vistes a jardí. Aquesta planta disposa també de dos dormitoris
dobles i un bany complet.
Finalment, a la planta soterrani s'ofereix un enorme garatge, amb capacitat per a
quatre vehicles, un bany i un traster.
La casa està envoltada per un magnífic jardí, molt cuidat i que compta amb fantàstics
oliveres i palmeres. Si voleu més informació sobre aquesta esplèndida habitatge
familiar o si vol visitar-la, no dubti en contactar amb nosaltres.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
lucasfox.cat

lucasfox.cat/go/stc25558
Vistes a les muntanyes , Jardí, Llum natural,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals , Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Safareig, Sala de jocs, Traster, 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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