
VERKOCHT

REF. BCN6798

998.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa met 750m² Tuin te koop in Vallvidrera, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08196

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

528m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

11m²
Terras  

750m²
Tuin

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Groot huis met 4 slaapkamers, een studeerkamer, 4
badkamers en een tuin. In een natuurlijke omgeving met
uitzicht op het Collserola Park.

Charmant huis in landelijke stijl van 528 m² met originele kenmerken en een grote
ommuurde tuin met de hele dag zon, dicht bij Carretera de la Rabassada, Tibidabo en
het restaurant Can Cortes, in de wijk Collserola van Barcelona.

De tuin, van circa 750 m², is op verschillende niveaus met een verhard deel rondom
het huis en daar hebben we een berging van 5 m² en een patio.

De begane grond van het huis meet 192 m² en herbergt een woonkamer met open
haard en uitzicht op de tuin, een eetkamer, open keuken en een studeerkamer met
uitzicht op de zijkant van het huis, en tot slot een toilet. Eventueel kan de
studeerkamer als vijfde slaapkamer worden gebruikt.

De eerste verdieping, die 192 m² beslaat, heeft 3 tweepersoonskamers met kasten en
een terras van 11 m². De master bedroom beschikt over een zeer ruime dressing.

Ten slotte is er een kelder van 144 m² met 2 parkeerplaatsen, een bijkeuken,
inbouwkasten en een slaapkamer met tweepersoonsbed.

De woning is 4 jaar geleden totaal gerenoveerd en opnieuw ingedeeld en is voorzien
van een nieuwe verwarming en elektra, een ruime moderne keuken, verlichting in de
tuin, dubbele beglazing op de begane grond, wifi via glasvezel en een
beveiligingssysteem. Originele kenmerken zijn behouden gebleven, zoals terrazzo
vloeren, Catalaanse tegels, houten balken in de woonkamer en spectaculaire houten
deuren. De accommodatie biedt uitzicht op de heuvels van Collserola.

Een uitstekende hoofdwoning of vakantiehuis in een prachtig deel van Barcelona met
uitzicht op het natuurpark Collserola.

lucasfox.co.nl/go/bcn6798

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Verwarming,
Open haard, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Bijkeuken, 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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