
REF. STC36626

1.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 1,200m² de jardí en
venda a La Floresta
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  La Floresta »  08196

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

356m²
Plànol  

1.200m²
Dimensions del terreny  

1.200m²
Jardí

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

Magnífica vila catalogada del 1890 en venda en un entorn
natural a prop de Sant Cugat.

Lucas Fox presenta aquesta vila única pel seu estil, catalogada del 1890. Es presenta
completament renovada, tot i que ha sabut preservar el seu estil original i adaptar-se
al confort i la practicitat de l'estil de vida actual. La finca consta duna superfície de
356 m² sobre una parcel·la de 1.200 m².

La seva magnífica ubicació ens permet gaudir d´unes vistes panoràmiques de 360
graus que donen a Montserrat, Sant Llorenç de Munt, Montseny, Puigmal i Serra del
Cadí.

Al jardí trobem una zona d´estar amb pèrgola tipus porxo chill-out d´estructura
metàl·lica amb terra de marbre travertí i piscina desbordant. El porxo consta d´un
còmode sofà dissenyat a mida per poder gaudir de les espectaculars vistes que ens
ofereix aquesta casa.

La vivenda està distribuïda en tres plantes.

A la planta baixa, ens trobem amb un rebedor, una cuina i el saló-menjador amb
sostres alts, bigues de fusta i una magnífica xemeneia. El saló té accés directe a
l'exterior. En aquesta mateixa planta tenim un lavabo de cortesia.

A la primera planta es disposen de tres dormitoris amb sengles banys privats.

A la segona planta, trobem un altre dormitori amb bany complet privat, gimnàs i
despatx.

La finca té a més un apartament annex de 60 m² que es pot destinar a zona de
convidats, despatx o servei i garatge per a tres o quatre cotxes.

Els acabats d'aquest magnífic habitatge són tot d'altíssima qualitat: terres de marbre
i parquet, tancaments exteriors de fusta per dins i per fora d'alumini amb doble
vidre, calefacció gas propà, aire condicionat als dormitoris, armaris de paret i
plaques solars.

lucasfox.cat/go/stc36626

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Gimnàs, Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Gaudeix d´una ubicació excepcional a la serra de Collserola a 15 minuts de Barcelona
ia 12 minuts de Sant Cugat, amb una bona comunicació. Si voleu viure en una casa
única pel seu estil i enclavament privilegiat, no dubteu a contactar amb els assessors
de Lucas Fox Sant Cugat.

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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