
REF. STC27168

1.490.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in La Floresta, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  La Floresta »  08198

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

544m²
Plattegrond  

655m²
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

Luxe huis van 544 m² met 5 slaapkamers, kantoor,
bioscoopzaal, tuin, zwembad en spectaculair uitzicht op
Collserola, te koop in La Floresta.

Deze spectaculaire designvilla beslaat 544 m² en is een ongelooflijke kans voor
gezinnen die dicht bij de natuur willen wonen en op 15 minuten van het centrum van
Barcelona.

Op de begane grond worden we begroet door een elegante inkomhal die ons naar het
dagverblijf leidt, met een prachtige dubbelhoge woon-eetkamer van 55 m² met
uitzicht op de tuin en het zwembad. Het is een ruime, lichte en zeer comfortabele
kamer, voorzien van op maat gemaakte meubels en een open haard die het een knus
tintje geeft. Vervolgens vinden we de woonkeuken, zeer ruim en voorzien van
hoogwaardige apparatuur van Gaggenau. Op dezelfde verdieping is er ook een groot
kantoor en een gastentoilet.

Op de eerste verdieping hebben we de hoofdslaapkamer van het huis, met een
kleedkamer, een eigen badkamer en een eigen terras. Dit wordt gevolgd door twee
tweepersoonsslaapkamers die een ruime badkamer delen, evenals een logeerkamer
met eigen badkamer en terras.

De tweede verdieping herbergt een spectaculaire volledig uitgeruste bioscoopzaal,
een gastentoilet en een solariumterras van 100 m² met spectaculair uitzicht.

Het souterrain heeft een garage voor drie voertuigen, twee polyvalente ruimtes
(waarvan één voorbereid voor sauna en jacuzzi), een machinekamer, een wasruimte,
een berging of pantry en een dienstkamer met een complete badkamer.

Ten slotte heeft de buitenkant een veranda, ideaal om op zonnige dagen te ontbijten,
te ontspannen of te barbecueën met vrienden. Het biedt ook een zwembad, dat geen
onderhoud nodig heeft, aangezien het een zoutsysteem en een geïntegreerde
zwembadreiniger heeft, en twee tuinen met een spectaculaire eeuwenoude
olijfboom.

Het huis is voorzien van Merbau houten vloeren en Italiaanse porseleinen tegels van
groot formaat, op maat gemaakt timmerwerk in Spaans eiken, een lift die de vier
verdiepingen met elkaar verbindt, omtrek- en binnenalarm, vloerverwarming,
domotica-installatie, KEF-luidsprekers, gecentraliseerde aspiratie, verschillende lcd-
schermen televisies en Optoma Full HD-projector.

lucasfox.co.nl/go/stc27168

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Inloopkast, Exterior, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Alarm, Airconditioning
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Neem contact met ons op voor meer informatie of om deze prachtige gezinswoning
te bezichtigen.

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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