
REF. STC37425

6.900.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa met 2,465m² Tuin te koop in Sant Cugat
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08230

7
Slaapkamers  

10
Badkamers  

1.271m²
Plattegrond  

3.736m²
Perceeloppervlakte  

2.465m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire villa met 7 slaapkamers, squashbaan,
zwembad, tuin van 2.465 m² te koop in Matadepera,
Barcelona.

Lucas Fox presenteert met genoegen dit spectaculaire statige herenhuis met een
bebouwde oppervlakte van 1.271 m² op een perceel van 3.736 m².

Het hoofdhuis is verdeeld over drie verdiepingen en heeft een volledig onafhankelijk
bijgebouw. We hebben toegang tot het huis via een imposante ingang met het
persoonlijke zegel van José Fernández Castrillo, een succesvolle glasbewerker.
Eenmaal binnen kunnen we de tuinen en hun uitstekende uitzichten zien.

Vanuit de hal komen we het huis binnen en waarderen de unieke en klassieke stijl,
met marmeren vloeren, elegante kamers, ontworpen en ingericht door
toparchitecten, die voor zelfs het kleinste detail hebben gezorgd. Elke kamer heeft
ramen en veel natuurlijk licht. Op deze eerste verdieping vinden we een groot
kantoor met een exclusief ontwerp, onafhankelijke toegang tot de hoofdslaapkamer
met zijn kleedkamer, eigen badkamer en terras, en het volledig onafhankelijke
nachtgedeelte met vier slaapkamers met hun badkamers en terras. Daarnaast zijn de
lift en de trap die ons naar het daggedeelte leiden beschikbaar.

Als we de trap aflopen met houten leuningen en marmeren treden bedekt met
klassieke tapijten, komen we in de hal van het daggedeelte. Aan de linkerkant vinden
we een prachtige woon-eetkamer, een toegangsgang naar het gratis toilet dat ook
communiceert met de keuken. Aan de rechterkant vinden we een ruime en luxueuze
woonkamer die communiceert met een andere kamer om thee te drinken en het
uitzicht op de buitentuinen te aanschouwen. Vanuit de hal hebben we ook toegang
tot de lift en de eigen entree naar de keuken. De keuken is zeer ruim en volledig
uitgerust en aangesloten op een grote bijkeuken en een grote eetkamer met toegang
tot een spectaculair terras. Op dezelfde verdieping met toegang van buitenaf en
vanuit de dagelijkse eetkamer, vinden we ook het gastenverblijf met twee
slaapkamers met hun eigen badkamer, een woonkamer, een rustruimte voor kinderen
en de wasruimte.

Vanuit de hal die de trap afgaat, hebben we toegang tot de semi-kelderverdieping
waar we een hal, de lift, een grote speelkamer met een bar, een gratis toilet, de
machinekamer en een grote kelder voor 5.000 flessen en een opslagruimte vinden. .

lucasfox.co.nl/go/stc37425

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Spa, Jacuzzi, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, , 
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Buiten vinden we fonteinen, kunstmatige rivieren, tuinen met palmbomen,
olijfbomen, fruitbomen, boomgaarden met aromatische planten, een groot zwembad,
een garage voor zeven auto's en een volledig onafhankelijk bijgebouw met een
barbecue, fitnessruimte, spa, sauna , kleedkamers en een professionele squashbaan.

Het huis wordt volledig gemeubileerd verkocht en gedecoreerd zoals gepresenteerd.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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