
REF. BCN8876

1.350.000 € Huis / Villa - Te koop
7 Slaapkamer huis / villa met 682m² Tuin te koop in La Floresta, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  La Floresta »  08196

7
Slaapkamers  

5
Badkamers  

510m²
Plattegrond  

1.192m²
Perceeloppervlakte  

72m²
Terras  

682m²
Tuin
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Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Uitstekend modern familiehuis met 7 slaapkamers, 4
badkamers, een grote tuin en een uniek zwembad, tussen
Sant Cugat en Barcelona.

Moderne villa te koop dicht bij Carretera de la Rabassada, Tibidabo, het restaurant
Can Cortes, in het Collserola-gebied van Barcelona. De dichtstbijzijnde FFGGCC is Les
Planes en verschillende gerenommeerde internationale scholen. Het pand beschikt in
totaal over 682 m² tuin met een zwembad en heeft een garage voor 5 auto's met een
toilet en een moestuin op het dak, met uitzicht op de bergketen Montserrat,
Cerdanyola en Montcada i Reixach.

De begane grond van het huis bestaat uit een badkamer, een fitnessruimte, een
slaapkamer en een slaapkamer met tweepersoonsbed, een keuken met een
charmante stenen oven, een terras van 72 m² en een ontspanningsruimte. Een van de
unieke kenmerken van dit pand, ook te vinden op dit niveau, is het prachtige
zwembad, waarvan de helft aan de buitenkant en de andere helft aan de binnenkant;
zodat u kunt kiezen tussen zonneschijn en schaduw.

De eerste verdieping biedt plaats aan een bijkeuken, studeerkamer, badkamer,
keuken en een heerlijk ruime, luchtige woonkamer en eetkamer. De tweede
verdieping biedt 2 badkamers en 4 tweepersoonsslaapkamers (waarvan een master
suite met een eigen kleedkamer en een unieke verzonken jacuzzi en een andere
tweepersoonskamer met een eigen kleedkamer en studeerkamer.

De moderne gevel is voorzien van led-verlichting en zodra de ramen en deuren zijn
gesloten, heeft het huis de vorm van een kubus. Gebouwd in 2016, is de architectuur
eigentijds en beschikt over energie-efficiënte functies zoals zonnepanelen op het
dak, muren met extra thermische isolatie, een biomassa-verwarmingssysteem,
regencollectiesysteem en 4 mm isolerende ramen. Airconditioning en keramische
tegelvloeren met vloerverwarming maken het huis op elk moment van het jaar zeer
comfortabel.

Met 7 slaapkamers en 5 badkamers is dit huis ideaal voor een groot gezin of iedereen
die veel ruimte nodig heeft en op zoek is naar een rustige, veilige, chique buurt met
gemakkelijke toegang tot de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn8876

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Binnenzwembad, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Zonnepanelen, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Chill out area,
Centraal stofzuigsysteem, Bijkeuken,
Berging, Balkon, 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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