
VERKOCHT

REF. BCN16359

970.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

300m²
Plattegrond

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.co.nl Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ongelofelijk huis met 4 slaapkamers, mogelijkheid om uit
te breiden tot 6, met een prachtige tuin en zwembad te
koop nabij het centrum van Sant Cugat.

Dit uitstekende huis met 2 verdiepingen en een aangename tuin en zwembad bevindt
zich in Sant Cugat, in de buurt van het Archivo, zeer dicht bij het centrum. Het huis
valt op door zijn lichte en ruime kamers waarin lichte en natuurlijke tinten de
boventoon voeren, waardoor een warme en gastvrije sfeer ontstaat. Een perfecte
gelegenheid voor een gezin op zoek naar een huis midden in de natuur in een rustige
omgeving en toch op hetzelfde moment heel dicht bij de stad Barcelona.

De woning is als volgt verdeeld:

De begane grond biedt een prachtige woonkamer met toegang tot de buitenkant en
uitzicht op de tuin en het zwembad: een ruime, lichte en zeer comfortabele kamer
met een open haard. Vervolgens vinden we een ingerichte keuken met veel
bergruimte en toegang tot een bijkeuken. Deze verdieping profiteert ook van een
gastenslaapkamer met en-suite badkamer en een studeerkamer.

Boven vinden we 2 ruime slaapkamers die een badkamer delen en toegang hebben
tot een groot terras, de ideale plek om te genieten van de rust en stilte van de
omgeving. Het is ook mogelijk om het terras te bedekken om grotere of extra
slaapkamers te creëren.

De buitenruimte bevat een fantastisch terras, ideaal voor ontbijt, tijd doorbrengen
met familie en vrienden of gewoon ontspannen en genieten van het mediterrane
klimaat. Het heeft ook een mooi zwembad, ideaal om af te koelen tijdens de hete
zomermaanden.

Het huis heeft prachtige houten vloeren en is voorzien van airconditioning om het
hele jaar door comfort te bieden. Het heeft ook een alarmsysteem om totale
veiligheid en gemoedsrust te garanderen.

Neem contact met ons op om dit fantastische huis met een tuin en zwembad in de
buurt van het centrum van Sant Cugat te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn16359

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Alarm
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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