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OMSCHRIJVING

Luxe villa van 577 m² met 6 slaapkamers, tuin en
zwembad, op korte afstand van het stadscentrum,
gelegen naast Golf Sant Cugat.

Deze uitzonderlijke villa van 577 m² is volledig gerenoveerd door een gerenommeerde
lokale architect met luxe afwerking. Het biedt alle comfort en technologische
kenmerken om te allen tijde uw welzijn te garanderen. Het staat op een perceel van
828 m² op een bevoorrechte locatie, in de exclusieve wijk Eixample van Sant Cugat,
op een paar minuten lopen van het centrum, en grenst aan de golfbaan Sant Cugat,
met een fantastisch uitzicht en absolute rust.

Op de begane grond worden we begroet door een elegante hal die ons naar het
daggedeelte leidt, waar we de prachtige woonkamer vinden die erg gezellig en licht is,
met een open haard en toegang via de grote openslaande deuren naar de veranda en
het prachtige zuiden -georiënteerde tuin.

De woonkamer is verbonden met de prachtige woonkeuken, die dankzij de grote
ramen en de mozaïektegels die de vloer sieren een bijzonder vrolijke ruimte is. De
designkeuken is uitgerust met hoogwaardig witgelakte meubelen en apparaten van
de meest exclusieve merken (Miele, Gaggenau, Liebherr, etc.). Op deze begane grond
is tevens een gastenslaapkamer met ensuite badkamer en toegang tot een kleine
veranda, een gastentoilet, een bijkeuken en een wasruimte.

Als we de trap van de lobby opgaan, bereiken we het nachtgedeelte, waar we een
prachtige ensuite slaapkamer vinden die zich uitstrekt van het ene uiteinde van de
vloer naar het andere, en erg warm en helder is met ramen aan drie zijden van het
huis. Deze ruime slaapkamer van meer dan 60 m² heeft een comfortabele
kleedruimte met op maat gemaakt meubilair, een badkamer met hoogwaardige
afwerking en een woonkamer waar u kunt ontspannen en genieten van het
spectaculaire uitzicht op de golfbaan. Op dezelfde verdieping is er ook een ruime
badkamer en drie tweepersoonsslaapkamers, waarvan twee met elkaar verbonden
door een schuifdeur, wat een grote veelzijdigheid biedt om een grote
gemeenschappelijke ruimte te creëren.

lucasfox.co.nl/go/stc24200

Zwembad, Tuin, Prive garage,
Thuis bioscoop, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Chill out area, Balkon,
Airconditioning
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Op de bovenste verdieping worden we begroet door een spectaculaire zolderkamer
met verschillende ruimtes gewijd aan de woonkamer, het kantoor en de
fitnessruimte. Deze kamer komt uit op een terras van 17 m² dat perfect is om te
genieten van het prachtige uitzicht over de golfbaan. De verdieping wordt
gecompleteerd door een lichte badkamer met sauna.

Het huis heeft ook een kelder, die een prachtige bioscoopruimte, een
dienstenslaapkamer met een ensuite badkamer, een berging, een garderobekamer en
een garage voor drie auto's en meerdere motoren biedt, met de mogelijkheid om een
vierde auto buiten te parkeren.

Wat de tuin betreft, het is de perfecte plek om te ontspannen en te genieten van de
rust van de omgeving, te zonnebaden, een barbecue te bereiden met vrienden of af
te koelen in het zwembad in de zomermaanden, genietend van absolute privacy.

Onder de vele voorzieningen die deze villa biedt, is het vermelden waard domotica,
waardoor meerdere elementen van het huis met totaal gemak kunnen worden
bediend, zoals airconditioning, verlichting of beveiliging. Het pand heeft
parketvloeren, kasten in alle slaapkamers, airconditioning, vloerverwarming,
gepantserd buitenschrijnwerk van het merk Schüco, beveiligingscamera's en
zonnepanelen.

Wilt u meer informatie over deze prachtige gezinswoning of wilt u deze bezoeken,
neem dan gerust contact met ons op.
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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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	Luxe villa van 577 m² met 6 slaapkamers, tuin en zwembad, op korte afstand van het stadscentrum, gelegen naast Golf Sant Cugat.

