
VERHUURD

REF. BCNR18595

6.600 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te huur in Valldoreix, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

480m²
Plattegrond  

1.200m²
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

Huis met 5 slaapkamers met tuin, zwembad en
kinderspeelplaats, ideaal voor een gezin, te huur in
Valldoreix, in een natuurlijke omgeving met uitzicht.

Dit prachtige huis met een grote tuin, zwembad en garage met capaciteit voor 4
voertuigen bevindt zich in de exclusieve wijk Valldoreix. Het huis is ingericht voor uw
comfort en geniet van een goede lay-out, met veel ramen en lichte kamers dankzij
het bevoorrechte zuidelijke aspect. Daarnaast biedt het huis een fantastisch 180
graden uitzicht op de natuur, Montserrat en andere bergen, in een rustige natuurlijke
omgeving.

De ruimte is verdeeld over 3 verdiepingen:

De begane grond biedt de grote woon-eetkamer die open is in de tuin en wordt
overspoeld met natuurlijk licht, met een open haard die charme toevoegt aan de
ruimte. De woonkamer heeft toegang tot een prachtig overdekt terras, ideaal voor al
fresco dineren, zelfs op de warmste dagen. Vervolgens vinden we een uitgeruste
keuken, die erg praktisch is, met toegang tot een utizone. Een gastentoilet en een
slaapkamer met tweepersoonsbed completeren dit niveau.

We gaan naar de eerste verdieping, waar we een andere woonkamer met een open
haard vinden die als kantoor kan worden gebruikt. Deze verdieping bestaat ook uit
een grote slaapkamer met een kleedkamer en een eigen badkamer met een bad en
douche, 2 slaapkamers en een aparte complete badkamer. Zowel de woonkamer als
de slaapkamer hebben toegang tot een houten terras met een mooi uitzicht op de
tuin en de groene omgeving.

De benedenverdieping biedt nog een slaapkamer met een complete eigen badkamer,
die kan worden gebruikt als logeerkamer, en een grote garage voor 4 auto's en een
berging.

De buitenkant biedt een ruime tuin met een zwembad, ideaal om af te koelen tijdens
de hete maanden, en een kinderspeelplaats.

Het huis heeft houten vloeren en is uitgerust met airconditioning, verwarming,
dubbele beglazing en camera's voor videobewaking om te allen tijde maximaal
comfort en veiligheid te garanderen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr18595

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning

Minimale huurperiode: 6 maanden.
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Neem contact met ons op om dit fantastische huis in Valldoreix te bezoeken, op een
bevoorrechte natuurlijke locatie.

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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