
REF. BCN23782

1.600.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08198

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

409m²
Plattegrond  

7.574m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtig familiehuis te koop nabij Vallvidrera met
uitstekende buitenruimte en prachtig uitzicht op de
bergen.

Geweldig pand, prachtig gerenoveerd met goede smaak en elegante afwerkingen. Het
huis is gelegen in het beschermde nationale park rondom Barcelona. Het pand ligt
aan de kant van een berg en heeft een spectaculair uitzicht over het Collserola
National Park.

Verspreid over de heuvel, het totale perceel is maar liefst 7.500 m² en is volledig
ingeplant in de natuur. Het land rond het huis is eigenlijk een klein goed
onderhouden bos.

Bij het betreden van het huis ontdekken we een zeer royale leefruimte die is
opgedeeld in verschillende ruimtes (hoofdkamer, televisiekamer, leeszaal). Dan
hebben we de keuken die onlangs is gerenoveerd door een beroemde architect uit
Barcelona. Het heeft een enorm middeneiland en de hele kamer heeft een
fantastisch uitzicht op de bergen en de natuur. De keuken geeft toegang tot een
eerste terrasje. Bij de entree bevindt zich een prachtige trap die u naar de
slaapverdieping leidt.

Op de eerste verdieping vindt u een enorme master suite met de kamer met uitzicht
op de bergen, de kleedkamer en een grote badkamer. Naast de suite bevindt zich een
kantoorruimte omgeven door ramen. We vinden ook nog een suite en 2 andere
slaapkamers die een badkamer delen. Op deze verdieping is ook een terras met
prachtig uitzicht.

Een andere trap leidt naar de bovenverdieping die een open ruimte is die een extra
lounge, kantoor of zelfs een logeerkamer kan zijn.

Op het laagste niveau van het huis vinden we een zeer interessant deel van het
pand. Er is een mooie kleine spa met een douche en een met mozaïek verlichte sauna
/ hamam. De spa wordt uitgebreid met een buitenterras met een jacuzzi omgeven
door gigantische bamboe. Op deze verdieping bevindt zich ook een apart klein
appartement met eigen keuken, badkamer en eigen ingang. Op deze verdieping van
het huis vinden we ook de garage die voldoende ruimte biedt voor twee grote auto's.

lucasfox.co.nl/go/bcn23782

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras, Spa,
Jacuzzi, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Balkon
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Het is een zeer privé eigendom midden in de natuur en slechts tien minuten
verwijderd van het centrum van Vallvidrera en vijftien minuten van het centrum van
Barcelona en de internationale scholen. De rust, charme en luxe kenmerken van deze
villa maken het tot een heerlijk huis.

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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	Prachtig familiehuis te koop nabij Vallvidrera met uitstekende buitenruimte en prachtig uitzicht op de bergen.

