
REF. STC22201

2.190.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Valldoreix, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

607m²
Plattegrond  

1.152m²
Perceeloppervlakte

+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

Eigentijdse designvilla met een glazen daggedeelte en
een prachtige tuin met een zwembad, tegenover de
tennisclub Valldoreix.

Dit huis heeft een elegant en modern design. Het ligt op een uitstekende locatie in de
natuurlijke omgeving van Valldoreix, zeer dicht bij de tennisclub.

Het huis biedt een zeer comfortabel U-vormig ontwerp dat het daggedeelte op één
verdieping verzamelt, omringd door grote ramen, waardoor u kunt genieten van een
prachtig uitzicht op de tuin met het zwembad. Zijn witte gevel met rechte lijnen en
zijn tijdloze structuur geeft het een stijl met karakter dat niet uit de mode raakt.

Bij binnenkomst vinden we links een majestueuze entree en een grote garage met
bergruimte. Een warme hal geeft ons toegang tot de begane grond, waar we een
mooie open woonkeuken en een dienstruimte hebben en een woonkamer verdeeld in
twee kamers. De hele verdieping biedt een prachtig uitzicht op de veranda en de tuin
dankzij de grote ramen eromheen. Op het terras hebben we een mooie veranda met
glazen eetkamer, perfect voorzien van airconditioning en ideaal om te genieten in
zowel zomer als winter. De tuin heeft een zoutwaterzwembad, barbecue, houtopslag
en een toilet.

Op de bovenste verdieping vinden we het nachtgedeelte. Aan de linkerkant hebben
we twee kantoren (een met een complete badkamer) en de master suite met een
grote badkamer en een eigen terras met uitzicht op het zwembad en Collserola.
Wanneer we de gang met helder glas oversteken, vinden we aan de rechterkant drie
slaapkamers: twee tweepersoonskamers met een gedeelde badkamer en een met
een eigen badkamer.

Onder de exclusieve kenmerken en afwerkingen van dit huis vinden we zonne-
energie voor huishoudelijk warm water, verwarming en zwembad, airconditioning,
vloerverwarming, de waterontharder en het osmosesysteem, de open haard en het
verwarmde zoutwaterzwembad.

Neem contact met ons op om een bezoek aan dit moderne familiehuis in de
charmante omgeving van Valldoreix te regelen.

lucasfox.co.nl/go/stc22201

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dienstingang, Chill out area, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue,
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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	Eigentijdse designvilla met een glazen daggedeelte en een prachtige tuin met een zwembad, tegenover de tennisclub Valldoreix.

