REF. STC32927

1.250.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 50m² terrassa en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08173
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VENUT/UDA

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 casa amb terrassa i vistes a la impressionant
zona verda del camp de golf en venda a Sant Cugat.
Meravellosa casa adossada situada a primera línia del camp de golf amb una
superfície de 327 m² construïts distribuïda en tres plantes a més de la planta
semisoterrani.
A la planta baixa, el rebedor dóna accés a una moderna i recentment reformada
cuina amb illa central equipada amb electrodomèstics Gaggenau, un lavabo de
cortesia i un ampli saló-menjador amb sortida a una acollidora terrassa d´uns 50 m²
aproximadament amb meravelloses vistes al golf .
A la primera planta se situa la zona de nit, amb una fantàstica suite amb vistes al golf,
una zona de despatx, un dormitori doble i un dormitori individual que comparteixen
un bany complet.

lucasfox.cat/go/stc32927
Garatge privat, Parquet,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Vistes

A la segona planta hi trobem una àmplia sala polivalent d'uns 35 m² que es podria
destinar a sala de cinema, despatx o sala de jocs; a més alberga una àmplia suite amb
un vestidor a doble alçada i bany amb banyera i dutxa.
A la planta semisoterrani, hi trobem el garatge amb espai per a dos cotxes, la sala de
màquines i un dormitori de servei amb bany, així com la zona d'aigües o de planxa.
L´habitatge es caracteritza per les seves fantàstiques vistes al golf. Es presenta en
perfecte estat de conservació, gràcies als seus acabats de qualitat, i destaca pels
espais amplis i lluminosos.
Se situa en una zona residencial envoltada d'espais verds, cosa que aporta
tranquil·litat i qualitat de vida. Pròxima a centres escolars i amb bon accés als túnels
de Vallvidrera i FGC, fet que la converteix en un habitatge ideal per a famílies.
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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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