
REF. STC22959

1.350.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 44m² Tuin te koop in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08197

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

382m²
Plattegrond  

42m²
Terras  

44m²
Tuin

+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

Herenhuis van 382 m² in uitstekende staat met 5
slaapkamers, 4 badkamers, garage voor 2 wagens, lift, 3
terrassen met prachtig uitzicht, privétuin van 44 m² en
een gemeenschappelijk zwembad, te koop in Sant Cugat
del Vallès.

Exclusief rijtjeshuis van 382 m² te koop in een gebouw in Engelse stijl met weinig
buren, prachtig uitzicht op de golfbaan en een gemeenschappelijke tuin met een
zwembad. Het huis ligt in de bevoorrechte omgeving van Golf de Sant Cugat, op een
paar minuten lopen van het treinstation van Valldoreix.

Dit zonnige huis in uitstekende staat, met een zeer elegant interieur, is verdeeld over
semi-verdiepingen. De begane grond biedt een mooie lobby, een hal, een slaapkamer
met tweepersoonsbed met toegang tot een binnenplaats van 8,37 m², een
gastentoilet, een wasruimte, een berging en toegang tot de parkeerplaats voor 2
auto's en de machinekamer.

Mooie marmeren trappen van travertijn leiden naar de begane grond, die bestaat uit
een woonkeuken met een prachtig uitzicht, een split-level woonkamer met toegang
tot de privétuin van 44 m² en de gemeenschappelijke tuin met een zwembad.

Op de volgende verdieping bevindt zich het nachtgedeelte, dat bestaat uit een
slaapkamer met een kleedkamer, een badkamer en toegang tot het terras, nog een
tweepersoons slaapkamer met inbouwkasten en met toegang tot het terras, een
extra slaapkamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor en bibliotheek en een
complete badkamer.

Op de laatste semi-verdieping vinden we de master suite slaapkamer met een
prachtige dressing / badkamer combinatie met op maat gemaakte meubels, massief
houten parketvloer, natuurstenen wastafels en hydromassagedouche. De suite heeft
toegang tot 2 terrassen van 5 m² en 27 m² met prachtig vrij uitzicht.

Dit exclusieve huis biedt marmeren vloeren van travertijn op de trappen en begane
grond, parketvloeren in het nachtgedeelte, een lift, omgekeerde osmose,
waterontharder, binnen- en perimeter alarmsysteem, rolluiken, dubbele beglazing,
inbouwkasten, gedeelde airconditioning en verwarming tot gas door radiatoren.

lucasfox.co.nl/go/stc22959

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Rolstoeltoegankelijk,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, 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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	Herenhuis van 382 m² in uitstekende staat met 5 slaapkamers, 4 badkamers, garage voor 2 wagens, lift, 3 terrassen met prachtig uitzicht, privétuin van 44 m² en een gemeenschappelijk zwembad, te koop in Sant Cugat del Vallès.

