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980.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08230

7

8

604m²

1.629m²

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

REF. STC31552

980.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08230

7

8

604m²

1.629m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Casa de 7 dormitoris en venda a Can Prat, Matadepera,
amb espectaculars vistes a la muntanya, piscina i molta
privadesa. Ideal com a habitatge familiar.
Lucas Fox té el plaer de presentar aquesta magnífica casa unifamiliar de 604 m2
sobre una parcel·la doble de 1629 m2 totalment plana que dóna a dos carrers, a la
zona de Can Prat, a 200 metres del centre de Matadepera, Barcelona.
lucasfox.cat/go/stc31552

Lhabitatge principal es compon de tres plantes.
Accedim des del porxo a la planta baixa i ens trobem amb una sala d´estar amb
xemeneia i amb grans finestres que donen molta llum natural. De front, es disposa
una escala que ens porta a la planta superior ia la planta semisoterrani amb un
lleuger desnivell. Des de la sala d´estar, accedim al menjador ia la cuina. La cuina
està totalment equipada i amb un gran forn de llenya. Des de la cuina accedim a una
zona d'emmagatzematge, a la sala de bugaderia, al pati exterior, a l'aparcament i per
una escala a la planta semisoterrani. El garatge és molt ampli, té espai per a quatre
cotxes, motos, bicicletes i portes automàtiques.

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Sala de jocs,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Alarma

Des de la sala d´estar, cap a la dreta, ens trobem amb un lavabo de cortesia i l
´entrada al dormitori principal. Aquest dormitori resulta molt ampli i lluminós i
gaudeix de grans finestrals, un increïble vestidor que ens comunica a un bany
complet privat amb banyera i plat de dutxa, tots dos amb hidromassatge.
Pujant per l'escala accedim a la planta superior, composta un rebedor i dos
dormitoris molt amplis, tots dos amb despatx o sala d'estudi, terrasses i bany
complet compartit amb accés des de les dues estances.
Baixant per les escales, accedim a la planta semisoterrani i ens trobem amb un ampli
rebedor que compta amb una sala d´estar amb xemeneia, que ens comunica amb un
celler i amb el passadís cap als dormitoris. Hi ha quatre dormitoris, tots amb banys
privats, i un amb vistes a un jardí d'hivern. A la mateixa planta hi trobem una gran
sala d'estar, una biblioteca, un lavabo de cortesia, dos despatxos, un amb llar de foc,
dos jardins d'hivern, un saló d'art, sala de televisió, gimnàs, trasters i un rebost que
es comunica amb la cuina. Fins i tot un pub irlandès amb sala de billar.
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L´habitatge també té una zona de menjador exterior amb barbacoa, totalment
equipada i coberta. Així mateix, disposa de jardins il·luminats i amb reg automàtic,
zones de relaxació i una espectacular piscina exterior de 12 x 6 metres amb
il·luminació i sistema de neteja automàtic.
L'habitatge es va construir amb materials d'altíssima qualitat l'any 1985 i es va
reformar i ampliar l'any 1993. La calefacció és de gas per radiadors i està dividida en
tres zones independents.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació. Estarem encantats
de coordinar una visita.
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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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