
REF. BCN19428

1.595.000 € Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa met 719m² Tuin te koop in Vallvidrera, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

358m²
Plattegrond  

900m²
Perceeloppervlakte  

80m²
Terras  

719m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Fantastisch familiehuis met 5 slaapkamers van 412 m²,
omgeven door de natuur, te koop op een zeer rustige
plek, op slechts een paar minuten van Barcelona.

Dit prachtige huis met uitzicht op Barcelona, de zee en de bergen ligt op een perceel
van 751 m² in Vallvidrera, omgeven door de natuur. Het is een uniek, elegant huis met
een eigen stijl en een grote tuin eromheen met prachtige portieken en vegetatie.

Het huis is verdeeld over 3 verdiepingen plus een lager niveau, waar we een
wijnkelder vinden, een kamer met een binnenzwembad met
tegenstroomzwemmechanisme en een parkeerplaats voor 2 grote auto's, evenals
motorfietsen of fietsen.

Op de begane grond geeft een lichte gang toegang tot de woonkamer en eetkamer.
Beide kamers bieden een prachtig uitzicht: de woonkamer kijkt uit op de veranda en
de bergen, terwijl de eetkamer kijkt uit op de tuin en de moestuin. Rechts van de
woonkamer hebben we een gastentoilet en een indrukwekkende houten trap die
toegang geeft tot de andere verdiepingen.

Op dezelfde verdieping vinden we ook de keuken met toegang tot de wasruimte en
het servicegebied, dat bestaat uit een slaapkamer en een badkamer. Aan de
achterkant van de keuken zijn er enkele trappen die naar de kelder gaan.

Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met een kleedkamer en
een eigen badkamer met een jacuzzi van Braziliaans marmer en uitzicht op de
bergen. Verderop vinden we een studio, 2 slaapkamers met toegang tot een groot
terras en een gedeelde badkamer.

De tweede en laatste verdieping heeft een woonkamer, een slaapkamer met
tweepersoonsbed en een badkamer omgeven door ramen met uitzicht op heel
Barcelona en Collserola. Deze drie kamers geven toegang tot een ander zeer groot
terras met uitzicht op de stad.

Een ideale gelegenheid voor diegenen die willen genieten van de natuur, rust en
privacy, zonder de diensten van een grote stad op te geven. Neem contact met ons
op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn19428

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Spa, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, 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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	Fantastisch familiehuis met 5 slaapkamers van 412 m², omgeven door de natuur, te koop op een zeer rustige plek, op slechts een paar minuten van Barcelona.

