
REF. STCR27062

6.000 € ao mês Casa / Vila - Em aluguer
Casa / Vila Excelentes condições Quartos em aluguer em Valldoreix, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08172

6
Quartos  

4
wc  

534m²
Plano  

1.152m²
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

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


DESCRIÇÃO

Villa de design contemporâneo com uma área iluminada
com dois quartos e um lindo jardim com piscina, em Sant
Cugat del Vallès.

Estamos perante uma casa com um design elegante e moderno e uma excelente
localização no ambiente natural de Valldoreix, muito perto do clube de ténis.

A casa oferece um design em forma de U muito confortável que reúne a área do dia
em um andar, rodeada por grandes janelas que permitem desfrutar de uma vista
maravilhosa do jardim com piscina. A sua fachada branca de linhas direitas e a sua
estrutura intemporal conferem-lhe um estilo com carácter que não sai de moda.

Uma vez lá dentro, à esquerda temos uma entrada majestosa e um amplo
estacionamento com arrecadação. Um hall acolhedor dá-nos acesso ao piso
principal, onde temos uma simpática cozinha aberta com escritório e zona de serviço
e uma sala dividida em dois quartos. Todo o andar tem lindas vistas para o alpendre
e para o jardim graças às grandes janelas que o rodeiam. No terraço temos um
agradável alpendre com uma sala de jantar envidraçada, perfeitamente climatizada e
ideal para desfrutar tanto no verão como no inverno. O jardim possui piscina de água
salgada, churrasqueira, depósito de lenha e wc de cortesia.

No piso superior encontramos a zona nocturna. À esquerda temos dois escritórios
(um deles com casa de banho completa) e a suite principal com uma grande casa de
banho e um terraço privado com vistas para a piscina e Collserola. Cruzando o
corredor envidraçado brilhante, à direita estão três quartos: dois duplos com
banheiro compartilhado e um com banheiro privativo.

Entre as características e acabamentos exclusivos desta moradia, destaca-se a
energia solar para água quente sanitária, aquecimento e piscina. A propriedade está
ainda equipada com ar condicionado, piso radiante, descalcificador, sistema de
osmose, lareira e piscina salina aquecida.

Contacte-nos para organizar uma visita a esta moderna casa de família na
encantadora zona de Valldoreix.

lucasfox.pt/go/stcr27062

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Tectos altos, Luz natural,
Estacionamento, Vestiário, Varanda,
Segurança, Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Parque infantil,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Churrasco, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme

Já está disponível!
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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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	Villa de design contemporâneo com uma área iluminada com dois quartos e um lindo jardim com piscina, em Sant Cugat del Vallès.

