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DESCRIPCIÓ

Una casa perfecta, d&#39;una sola planta, amb una gran
superfície exterior plena d&#39;arbres, palmeres i
cuidats jardins. Un Oasis al cor del Plantío. Consulteu-nos
la flexibilitat de pagament que pot obtenir en la compra
d&#39;aquest habitatge.

Només entrar a l'immoble, ens rep un saló rectangular de sostres alts amb una
bonica llar de foc doble, terra de marbre, finestres de fusta i bigues que li aporten un
ambient realment càlid i acollidor. Aquesta estada té dues sortides directes a la
terrassa, on hi ha la piscina i el jardí principal.

Des del rebedor, a la dreta trobem primer un dormitori i un bany. Si seguim el
passadís, vam arribar a un saló-menjador, també amb sortida i vistes a la piscina i al
jardí. Al seu costat, pràcticament unida, tenim una àmplia cuina amb un armari de
rebost, un petit magatzem i la zona de rentat.

De nou al rebedor, a l'esquerra hi ha una porta blindada que comunica amb la zona
de nit. Aquesta part de l'habitatge està composta per dos dormitoris dobles, un ampli
bany compartit, un despatx i un dormitori principal amb vestidor i un gran bany amb
banyera.

Al rebedor s'ubiquen també unes escales que condueixen a l'distribuïdor de la planta
superior, amb terres de fusta i vistes a la sala de sota. Aquest nivell ofereix un
despatx amb accés a una terrassa a la dreta i una àmplia estada multiusos a
l'esquerra.

La zona exterior és immensa, ja que agrupa tres parcel·les. A més d'estar plena de
vida gràcies a les abundants flors, plantes i arbres, disposa d'un cuidat jardí a la part
més propera a la piscina, un petit estany de peixos, una pinada, un petit hort i una
àmplia zona de barbacoa a la part posterior (la qual comunica amb la cuina). Un bany
amb dutxa dóna servei a tota la zona exterior.

Finalment, l'habitatge disposa d'un garatge exterior cobert amb capacitat per a
quatre vehicles.

lucasfox.cat/go/val29362

Piscina, Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Parquet, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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