REF. STCR24758

9.000 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te huur in Sant Cugat, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sant Cugat » 08197
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VERHUURD

Contact ons over deze woning
+34 930 022 023

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Spanje
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Huis in Californische stijl met 5 slaapkamers, 6
badkamers en een binnenzwembad te huur in de
prestigieuze woonwijk Valldoreix.
Dit huis in Californische stijl wordt te huur aangeboden in de prestigieuze woonwijk
Valldoreix, met fantastisch vrij uitzicht op Sant Cugat en de bergen van Montseny.
Het huis is omgeven door cipressen en de tuin heeft kunstgras dat in onberispelijke
staat wordt gepresenteerd om pitch en putt te spelen. Het heeft ook een
spectaculaire volledig uitgeruste barbecueplek.
Het huis is verdeeld over drie verdiepingen plus de grote kelder en de dag- en
nachtruimtes zijn duidelijk van elkaar onderscheiden. Bij binnenkomst vinden we een
ruime lichte hal met fantastisch uitzicht die toegang geeft tot het daggedeelte. Het is
een heerlijke open ruimte met verschillende hoeken, waaronder een eetkamer, een
woonkamer met open haard en een kantoor. Op deze zelfde verdieping vinden we
ook een fantastische keuken, een gastentoilet, een logeerkamer, een bijkeuken en de
garage.

lucasfox.co.nl/go/stcr24758
Uitzicht op de bergen, Binnenzwembad,
Terras, Tuin, Verwarmd zwembad , Jacuzzi,
Lift, Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging,
Dichtbij internationale scholen, Exterior,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
Minimale huurperiode: 12000 maanden.

Aan een van de zijkanten van het huis is er toegang tot een tweede verdieping, die
bestaat uit een zolder die wordt gebruikt als slaapkamer met badkamer en een
fantastisch terras.
De benedenverdieping biedt twee tweepersoonsslaapkamers, een badkamer, de
hoofdslaapkamer met eigen badkamer, een woonkamer of bioscoopkamer, een
speelkamer met toegang tot de tuin, een spa met sauna en jacuzzi en het
indrukwekkende verwarmde binnenzwembad, dat is ook open voor de tuin.
De ruime kelder zou ideaal zijn als kelder of gym, al biedt het veel mogelijkheden.
Het souterrain bestaat verder uit meerdere kamers, zoals twee naar binnen gerichte
slaapkamers, een berging, een badkamer en een beschutte ruimte.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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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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