
VERKOCHT

REF. BCN16563

1.350.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 20m² terras te koop in Sant Cugat,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08195

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

441m²
Plattegrond  

548m²
Perceeloppervlakte  

20m²
Terras

+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

Uitstekend vrijstaand huis met 5 slaapkamers met
parkeergelegenheid, een zoutwaterzwembad, een
solarium en een mooie tuin, te koop in de woonwijk Mira-
sol, Sant Cugat.

Dit luxe vrijstaande huis van 441 m² is gelegen in de beste woonwijk van Mira-sol, op
een perceel van 548 m² dat een grote tuin met een zoutwaterzwembad biedt.

Dit prachtige huis is verdeeld over 2 verdiepingen plus het dak en de kelder, en alle
niveaus zijn verbonden door een trap of met de lift. Het huis is erg gezellig, omdat
het wordt gepresenteerd met afwerking van de beste kwaliteit en veel natuurlijk licht
ontvangt dankzij het zuidelijke aspect en de grote ramen.

We hebben toegang tot het huis op de begane grond, die ons verwelkomt met een
grote hal. Aan de linkerkant is er een slaapkamer met een gastenbadkamer met de
mogelijkheid om een douche te installeren. Vervolgens vinden we de keuken
uitgerust met een eethoek en de woonkamer, die zeer helder is dankzij de grote
ramen die uitkomen op de tuin.

Op de eerste verdieping bevindt zich het slaapgedeelte met de 3 slaapkamers: de
hoofdslaapkamer op het zuiden en heeft een terras, een kleedkamer en een eigen
badkamer, en 2 slaapkamers die een badkamer delen. De laatste verdieping is bezet
door een groot terras met een solarium ruimte waar u kunt ontspannen terwijl u
zonnebaadt en geniet van het prachtige uitzicht.

In de kelder vinden we een grote garage met ruimte voor 4 auto's, een grote
voorraadkast, een was- en strijkruimte en een grote slaapkamer met een eigen
badkamer, die ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Onder de uitstekende woningen van het huis, is het de moeite waard om de
radiatorverwarming en de airconditioning met koude / warme luchtpomp te noemen,
die te allen tijde uw comfort garanderen, evenals het alarm, het video-
deurinvoersysteem, de achtergrondmuziek en de waskokers die rechtstreeks naar de
bijkeuken leiden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit uitzonderlijke
familiehuis in Mira-sol, of als u het wilt bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn16563

Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Beveiliging, Berging, Alarm, Airconditioning,
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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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	Uitstekend vrijstaand huis met 5 slaapkamers met parkeergelegenheid, een zoutwaterzwembad, een solarium en een mooie tuin, te koop in de woonwijk Mira-sol, Sant Cugat.

