
REF. BCNR1215

20.000 € Per maand Huis / Villa - Te huur
Excellent 10 Slaapkamer huis / villa met 200m² terras te huur in Vallvidrera
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

10
Slaapkamers  

6
Badkamers  

650m²
Plattegrond  

800m²
Perceeloppervlakte  

200m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Fantastische design villa met 10 slaapkamers, inclusief de
servicekamer, met zwembad en eigen parkeerplaats te
huur in Vallvidrera.

Deze prachtige luxe villa van 650 m² ligt op een perceel van 1.000 m². Het
onderscheidt zich door zijn speciale ontwerp en de ruimtelijkheid van de kamers, met
alle slaapkamers aan de buitenkant en een fantastisch uitzicht over de stad en
Montserrat.

Het heeft drie kleine zelfstandige woningen op de -1 verdieping, die een eigen tuin en
terras hebben en intern met het huis kunnen verbinden.

Het huis heeft veel natuurlijke lichtinval, aangezien alle kamers naar buiten gericht
zijn. Deze vrijstaande woning heeft een tuin, een fitnessruimte met kleedkamer en
speelkamer en bioscoop, privégarage voor drie auto's en drie bergingen.

De ruime woon-eetkamer van 80 m², gedomineerd door een open haard, heeft grote
ramen met toegang tot een terras van 50 m² met uitzicht op Montserrat, dat aansluit
op een zwembad, perfect om te ontspannen in deze luxe privéomgeving. De woon-
eetkamer biedt een prachtig panoramisch uitzicht en spectaculaire zonsondergangen.

Het huis bestaat ook uit een prachtige keuken met een centraal eiland en een
eethoek, een wasruimte en een dienstslaapkamer met een eigen badkamer. Dit
service- en keukengedeelte heeft ook directe toegang via de servicedeur.

Op de eerste verdieping vinden we drie slaapkamers met buitenkasten. De drie delen
een grote badkamer met een driebakwastafel, een tweepersoonsbad, twee toiletten
en een douche.

Op de tweede verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer, met een fantastisch chill-
out terras met panoramisch uitzicht over de stad, twee kleedkamers, een complete
badkamer met twee wastafels, een douche en een zwembad met jacuzzi. Dit niveau
biedt ook nog een slaapkamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor met een
slaapbank.

De villa is voorzien van regelbare verwarming en airconditioning in alle kamers.

lucasfox.co.nl/go/bcnr1215

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, , , 

Minimale huurperiode: 2 maanden.

Beschikbaar vanaf 15 jul 2023

REF. BCNR1215

20.000 € Per maand Huis / Villa - Te huur
Excellent 10 Slaapkamer huis / villa met 200m² terras te huur in Vallvidrera
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

10
Slaapkamers  

6
Badkamers  

650m²
Plattegrond  

800m²
Perceeloppervlakte  

200m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/bcnr1215
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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