
REF. STC32860

1.170.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

400m²
Dimensions del terreny

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa de 380 m² incloent m2 sota rasant, amb orientació
sud i vistes clares a la natura en venda al costat del camp
de golf, Sant Cugat.

Aquest projecte us ofereix l'oportunitat de dissenyar la vostra casa ideal, a la vostra
mida, en un entorn idíl·lic a prop del centre i envoltat de natura. Es lliuraran claus a
la mà després de finalitzar l'obra.

S'assenta sobre una parcel·la plana de 400 m² amb unes boniques vistes clares a una
zona verda. Consta d´ampli aparcament per a 4 vehicles, planta baixa de 160 m2
construïts amb ampli saló menjador amb doble alçada, cuina office, lavabo de
cortesia i habitació amb bany integrat. Planta primera de 160 m2 construïts amb 4
habitacions i dos banys, espectacular suite principal amb vestidor, àmplia habitació i
bany amb vistes, plat de dutxa i banyera exterior. A la planta 2a, sala polivalent
diàfana de 80 m2 i terrassa a nivell amb orientació sud. Totes les plantes estan
comunicades mitjançant escala i ascensor.

Alçada reguladora: planta baixa més dues plantes sobre rasant.

Se situa en un entorn consolidat d´alt standing, envoltat de zones verdes i proper al
parc natural de Collserola i ben comunicat amb Barcelona. Tranquil·litat i naturalesa
365 dies l'any.

La casa es lliurarà completament acabada.

lucasfox.cat/go/stc32860
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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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