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1.200.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 1,499m² Jardim à venda em
bellaterra
Spain »  Barcelona »  Bellaterra »  08193
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DESCRIÇÃO

Casa de 317 m² em um terreno de 1.646 m², com jardim e
piscina à venda em Bellaterra.

Lucas Fox tem o prazer de apresentar esta magnífica casa em Bellaterra.

Esta casa de design foi renovada em 2012 e foi construída com os melhores materiais.
Oferece uma orientação ideal para receber luz natural abundante ao longo do dia.
Tem uma grande variedade de comodidades, incluindo ginásio, garrafeira, home
cinema, piso radiante e pré-instalação de sistema de domótica.

Entramos pelo rés-do-chão onde se encontra uma ampla sala com janelas que dão
para o jardim e a piscina. A sala de jantar é separada da cozinha por uma lareira
aberta. À direita da entrada, encontramos três quartos duplos, um deles com acesso
ao alpendre. Todos eles compartilham um banheiro completo.

As escadas em mármore branco conduzem-nos ao primeiro andar, onde encontramos
o quarto principal com casa de banho própria, muito soalheiro e com janelas em arco,
juntamente com uma banheira que completa o quarto. O quarto principal tem ainda
um lindo terraço com vista para o jardim e oferece uma vista maravilhosa de toda a
vegetação envolvente. Nas traseiras do quarto encontra-se um quarto de vestir e
uma moderna e elegante casa de banho completa.

O piso semi-cave é composto por uma sala que pode ser um home cinema ou um
salão de festas. No mesmo espaço, existe uma pequena divisão que poderá ser
utilizada como adega ou como ginásio. O andar é completado com uma cozinha e um
banheiro.

O terreno é cheio de árvores e um gramado bem cuidado. A piscina, feita de mármore
travertino e cloração salina, faz a diferença. Existe a possibilidade de nadar contra a
corrente, também tem iluminação própria. Nas traseiras da casa existe uma zona
para cães onde também se podem estacionar viaturas.

Uma casa ideal para famílias com crianças que querem estar perto da cidade
enquanto desfrutam da tranquilidade e do espaço de uma casa com todo o tipo de
confortos.

Contate-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/stc37816

Piscina, Jardim, Luz natural,
Permitido animais, Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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