
REF. STC36807

1.200.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 613m² Jardim à venda em Valldoreix
Spain »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

5
Quartos  

4
wc  

446m²
Plano  

1.059m²
area do terreno  

613m²
Jardim

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

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Moradia isolada de 446 m² em terreno de esquina de
1.059 m² com jardim, piscina e muita privacidade à venda
em Valldoreix.

Lucas Fox tem o prazer de apresentar esta fabulosa casa isolada de 446 m² em um
terreno de esquina com jardim e piscina à venda em Valldoreix, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona. A sua localização é tranquila e goza de muita privacidade, uma vez que o
terreno tem 1.059 m².

A casa principal é composta por três pisos e duas alas.

Acedemos de um grande alpendre a um grande hall de pé direito duplo, muito
luminoso e com grandes janelas, que nos liga com a zona diurna, a zona noturna e as
escadas para o piso superior. À direita, o hall principal tem duas entradas, uma para
a sala de jantar e outra para a sala de estar com lareira e alpendre em pedra que
também nos dá acesso à sala de jantar com grandes janelas que proporcionam
bastante luz natural e saída para a zona exterior da churrasqueira. Da sala podemos
chegar à cozinha, que está totalmente equipada e comunica com a zona de lavandaria
com acesso ao jardim exterior e a garagem com capacidade para dois carros, zona de
máquinas e escadas para um sotão muito amplo utilizado como arrecadação . .

Do hall principal para a esquerda, encontramos a zona nocturna, que é composta por
um corredor que conduz a um WC de cortesia e dois quartos que partilham uma casa
de banho completa e com janelas que dão para o jardim exterior e piscina. .
Atualmente um dos quartos funciona como escritório. Todas as divisões são
exteriores com janelas e muita luz natural.

Do salão principal, subindo as escadas, chegamos ao andar superior. À direita,
encontramos um hall que nos liga à suite principal com uma grande casa de banho
com duche e banheira, closet e grandes janelas com acesso a um dos terraços. A
partir do quarto podemos aceder por escadas a um loft, atualmente utilizado como
sala de relaxamento e ioga. Este quarto abre para um terraço com vistas incríveis,
ligado ao terraço da ala esquerda.

No piso superior, à esquerda, encontramos um corredor de distribuição que conduz a
dois quartos duplos, ambos com acesso a um terraço e a uma casa de banho
completa. Na ala esquerda, subindo algumas escadas, encontramos um loft com
acesso a um grande terraço que comunica com o terraço da ala direita.

lucasfox.pt/go/stc36807

Terraço, Piscina, Jardim, Tectos altos,
Luz natural, Estacionamento, Sala de jogos,
Parque infantil, Lavandaria, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada, Churrasco,
Àrea chill out, Alarme
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No exterior existe uma grande piscina, pomar, jardim e acesso à garagem.

A casa foi construída com materiais da mais alta qualidade em 1988. Tem
aquecimento individual a óleo por radiadores e alarme.

Entre em contato conosco para mais informações. Teremos todo o gosto em
coordenar uma visita.
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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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