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REF. STC27431

798.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Excelentes condições Quartos à venda em Sant Cugat, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08195

5
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3
wc  
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700m²
area do terreno

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.pt Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade
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DESCRIÇÃO

Magnífica casa familiar de 5 quartos à venda em Mira-sol,
Sant Cugat de Vallès, Barcelona.

Esta aconchegante villa de mais de 500 m² está localizada na exclusiva e procurada
área de Mira-sol. Estamos perante uma oportunidade ideal para uma família que
pretende viver rodeada pela natureza, numa zona residencial tranquila, mas bem
comunicada.

A casa está localizada em um terreno de 700 m². Destaca-se pelo seu magnífico
jardim com piscina, pelos seus quartos amplos e muito luminosos, bem como pelas
suas fantásticas vistas.

No piso principal, um agradável hall com uma bonita galeria envidraçada conduz-nos
à zona de dia, que dispõe de uma ampla e luminosa sala com acesso a um generoso
terraço com vista para o jardim e para a piscina. A seguir encontramos a cozinha,
totalmente equipada e com vista para a serra e para o jardim. Ao lado fica uma
prática e ampla despensa e área de serviço com armários embutidos. Neste mesmo
piso temos ainda dois quartos exteriores (um duplo e outro médio) e uma casa de
banho completa com banheira. Graças à sua distribuição, a vida podia ser feita num
único piso, pelo que este imóvel é ideal para famílias com idosos ou pessoas com
mobilidade reduzida.

Se subirmos ao piso superior, encontramos um hall que dá acesso ao espaçoso
quarto principal, com uma casa de banho privativa completa com dois lavatórios, um
quarto de vestir e acesso a um magnífico terraço envidraçado. Este mesmo piso
oferece ainda dois quartos duplos e uma casa de banho completa com banheira de
hidromassagem.

No piso seguinte encontramos uma grande sala polivalente, perfeita para um ginásio,
home theater ou sala de jogos.

Por último, o piso da semi-cave alberga duas amplas salas polivalentes que podem
ser utilizadas como ginásio, arrecadação ou sala de jogos. Aqui também encontramos
uma casa de máquinas e uma grande garagem para cinco carros.

A casa está rodeada por um magnífico jardim no qual pode desfrutar da
tranquilidade, um pequeno alpendre e uma piscina. É um espaço perfeito para tomar
sol, celebrar churrascos com os amigos, refrescar-se nos meses de verão ou
simplesmente desfrutar da vista para as montanhas de Montserrat e Mola.

lucasfox.pt/go/stc27431

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Ginásio, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Segurança, Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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A casa está equipada com ar condicionado independente em todas as divisões,
aquecimento a gás, piscina salina, sistema de vigilância por câmaras e sensores
perimetrais, chão em mármore e ladrilhos, sistema de osmose, grades em todas as
janelas, vedação em alumínio e portas automáticas de entrada e garagem
automáticas irrigação e captação de água.

Se deseja mais informações sobre esta esplêndida casa de família ou se pretende
visitá-la, não hesite em nos contactar.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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