
SÅLD

REF. STC23591

1 000 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 6 Sovrum med 480m² Trädgård till salu i Valldoreix, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Sovrum  

5
Badrum  

570m²
Planlösning  

609m²
Totalyta  

480m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

570 m² villa med 6 sovrum och 5 badrum på en tomt på
609 m² med trädgård och pool, till salu i en privilegierad
miljö i Valldoreix i Sant Cugat de Vallès.

Unik villa med stora fördelar för sina ägare. Det ligger i en privilegierad miljö där du
kan njuta av enastående utsikt över den magnifika naturparken Collserola, både
under dagen och på natten. Villan erbjuder mycket avskildhet, komfort och utrymme.

Huset presenteras på fyra våningar. På bottenvåningen välkomnar en rymlig och
elegant hall oss. Detta ger tillgång till ett kontor med mycket naturligt ljus, en
gästtoalett, ett stort vardagsrum med matplats med öppen spis och en köksdyn med
tillgång till terrassen och grillplatsen.

Nästa våning har fyra sovrum: en master-svit med öppen spis, badrum och
omklädningsrum; en andra svit med badrum och omklädningsrum; ett dubbelrum och
ett kontor som delar badrum och omklädningsrum; och ett enkelrum med inbyggda
garderober.

Övervåningen är en vindsvåning och är mycket mysig tack vare trätaket.

Slutligen erbjuder källaren ett förråd, toalett, tvättstuga, hall och ett utrymme för ett
stort garage för 5 bilar.

Trädgården är vacker, upplyst hela natten och inkluderar en pool med ett vattenfall,
pergola med jacuzzi, terrasser och grillplats.

Villan erbjuder en ankarstruktur med våffla- och skjuvplattor, parkettgolv och trappor
av trä i iroko och även fönster med dubbla glas. Ingångsdörren är gjord av trä från
XVI-XVII århundraden, mer specifikt från Neomudéjar Renaissance. Huset är skyddat
av två larmsystem och är utrustat med videointercom, gasvärme och
luftkonditioneringsenheter. Dessutom har alla sovrum en dörrklocka som ringer i
köket.

De nuvarande ägarna sparade inga utgifter som kan ses i den höga byggnationen och
ytbehandlingen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/stc23591

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Rullstolar,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Brunn, Balkong
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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.
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	570 m² villa med 6 sovrum och 5 badrum på en tomt på 609 m² med trädgård och pool, till salu i en privilegierad miljö i Valldoreix i Sant Cugat de Vallès.

