
REF. STC37816

1.200.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 1,499m² Tuin te koop in bellaterra
Spanje »  Barcelona »  Bellaterra »  08193

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

317m²
Plattegrond  

1.646m²
Perceeloppervlakte  

20m²
Terras  

1.499m²
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

Huis van 317 m² op een perceel van 1.646 m², met een tuin
en zwembad te koop in Bellaterra.

Lucas Fox presenteert met genoegen dit prachtige huis in Bellaterra.

Deze design woning is in 2012 gerenoveerd en gebouwd met de beste materialen. Het
biedt een optimale oriëntatie om de hele dag door overvloedig natuurlijk licht te
ontvangen. Het heeft een breed scala aan voorzieningen, waaronder een
fitnessruimte, een wijnkelder, een thuisbioscoop, vloerverwarming en pre-installatie
voor een domoticasysteem.

We komen binnen via de begane grond waar zich een grote woonkamer bevindt met
ramen die uitkijken op de tuin en het zwembad. De eetkamer is gescheiden van de
keuken door een open haard. Rechts van de ingang vinden we drie
tweepersoonsslaapkamers, waarvan één met toegang tot de veranda. Ze delen
allemaal een complete badkamer.

De witmarmeren trap leidt ons naar de eerste verdieping, waar we de
hoofdslaapkamer vinden met een eigen badkamer, zeer zonnig en met boogramen,
samen met een ligbad dat de kamer compleet maakt. De hoofdslaapkamer heeft ook
een mooi terras dat uitkijkt op de tuin en een prachtig uitzicht biedt op alle
omliggende begroeiing. Aan de achterkant van de slaapkamer is er een kleedkamer
en een moderne en elegante complete badkamer.

De semi-kelderverdieping bestaat uit een ruimte die een thuisbioscoop of een
feestzaal kan zijn. In dezelfde ruimte is er een kleine kamer die gebruikt kan worden
als kelder of als fitnessruimte. De verdieping wordt gecompleteerd met een keuken
en een badkamer.

Het perceel staat vol met bomen en een goed onderhouden gazon. Het zwembad,
gemaakt van travertijnmarmer en zoutchlorering, maakt het verschil. Er is de
mogelijkheid om tegen de stroom in te zwemmen, het heeft ook zijn eigen verlichting.
Aan de achterkant van het huis is een hondenterrein waar ook voertuigen kunnen
worden geparkeerd.

Een ideaal huis voor gezinnen met kinderen die dicht bij de stad willen zijn en
tegelijkertijd willen genieten van de rust en ruimte van een huis met allerlei
gemakken.

lucasfox.co.nl/go/stc37816

Zwembad, Tuin, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Exterior, Diervriendelijk, Barbecue,
Airconditioning
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Neem contact met ons op voor meer informatie.

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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