
UTHYRD

REF. BCNR12707

3 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 625m² Trädgård till uthyrning i Vallvidrera
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
Sovrum  

4
Badrum  

407m²
Planlösning  

625m²
Trädgård

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastiskt hus med rikligt med naturligt ljus och en
delad trädgård, att hyra i ett lugnt område i Vallvidrera.

Fristående hus beläget i en lugn naturmiljö med utsikt över bergen, i Vallvidrera. Det
erbjuder en trädgård på 2 nivåer med en pool.

Vi kommer till huset på nedre våningen, där det finns en stor hall som leder till ett
idealiskt rum att använda som kontor eller gym. Granne, ett stort sovrum med
badrum med dusch och bidé bredvid. I ett annat väldifferentierat område är
verktygs- och maskinområdet.

Återvänder till hallen kommer vi till första våningen via trappan eller hissen. På första
våningen hittar vi en vardagsrum-matsal med 2 tydligt differentierade områden.
Detta utrymme har en öppen spis och är omgiven av stora fönster, som också ger
tillgång till en trevlig terrass och trädgården, där vi hittar poolen. Köket är också vänd
mot utsidan och ett badrum slutför golvet.

På sista våningen finns ett sovrum med en två-dörrsgarderob och ett privat badrum
med dusch, liksom sovrummet med ett omklädningsrum, ett komplett badrum med
hydromassage-badkar och dusch och en tvålskål. Från omklädningsrummet kan du gå
ut på en trevlig terrass. Ytterligare 2 dubbelrum med delat badrum kompletterar
planen på golvet.

Kontakta oss för mer information om detta fantastiska hus i Vallvidrera.

lucasfox.se/go/bcnr12707

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.

REF. BCNR12707

3 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 625m² Trädgård till uthyrning i Vallvidrera
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
Sovrum  

4
Badrum  

407m²
Planlösning  

625m²
Trädgård

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Fantastiskt hus med rikligt med naturligt ljus och en delad trädgård, att hyra i ett lugnt område i Vallvidrera.

