
REF. STC25558

680 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sant Cugat, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08230

5
Sovrum  

5
Badrum  

398m²
Planlösning  

956m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fantastiskt hus på 398 m² med 5 sovrum, kontor, trädgård
och fantastisk utsikt över La Mola till salu på Calle Isaac
Peral, i Matadepera.

Denna 398 m² stora villa ligger på en tomt på 956 m² som ligger i ett av de bästa
områdena i Matadepera. Det sticker ut för sin magnifika utsikt över La Mola, dess
fantastiska trädgård och dess extremt ljusa rum, alla vetter utåt och skapar en varm
och välkomnande atmosfär. Ett perfekt tillfälle för en familj som vill bo omgivet av
natur i ett lugnt bostadsområde, men mycket väl ansluten, 12 minuters promenad
från centrum.

På bottenvåningen välkomnas vi av en trevlig hall som leder oss till husets
vardagsrum, där ett underbart vardagsrum med spektakulär utsikt över La Mola
sticker ut. Det är ett rymligt, ljust och mycket bekvämt rum som har direkt tillgång till
trädgården. Därefter hittar vi köket / matsalen som är rymlig, utrustad och mycket
bekväm, från vilken det finns tillgång till en tvättstuga och ett komplett badrum.

På samma våning finns också ett sovrum med dubbelsäng med eget badrum och ett
rum som kan anpassas till varje familjs behov, som bland annat kan bli ett studie-
eller spelrum. Denna layout gör det möjligt att bo på en våning om så önskas, vilket
är perfekt för familjer med äldre medlemmar eller personer med nedsatt rörlighet.

Vi går upp till övervåningen och hittar sovrummet, som har eget badrum,
omklädningsrum och ett stort kontor med fantastisk panoramautsikt, vilket är perfekt
för att arbeta hemifrån. Detta sovrum har tillgång till en trevlig terrass med utsikt
över trädgården. Denna våning har också två dubbelrum och ett komplett badrum.

I källaren finns ett stort garage med plats för fyra fordon, ett badrum och ett förråd.

Slutligen är villan omgiven av en magnifik och välskött trädgård med fantastiska oliv-
och palmer.

För mer information om detta fantastiska familjehem eller om du vill besöka det,
tveka inte att kontakta oss.

lucasfox.se/go/stc25558

Utsikt över bergen, Trädgård, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära internationella skolor, Lekrum, Förråd,
Exteriör, 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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