
REF. STC25899

1 325 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Valldoreix, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Sovrum  

5
Badrum  

503m²
Planlösning  

897m²
Totalyta

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.se Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Fristående hus på en 900 m² tomt med en gräsmatta, 6
sovrum och 5 parkeringsplatser i Montmany, Valldoreix
(Sant Cugat).

I det lugna området Montmany, på en tomt på 897 m², hittar vi detta eleganta
familjehus på 503 m², fördelat på två våningar plus en källare.

Huvudvåningen på 140 m² består av en hall, ett 53 m² stort vardagsrum med matplats
och öppen spis, ett kök / matrum med ett 29 m² stort skafferi, ett 19 m² stort
bibliotek, en gästtoalett och en 31 m² svit med ett komplett badrum och ett
omklädningsrum. Det har också en stor trädgård med naturligt gräs och en täckt
terrass med ett avkopplande område.

På första våningen på 98 m² hittar vi sovrummet, som består av ett sovrum med ett
komplett badrum, tre dubbelrum, ett badrum och till detta lägger vi till ett 63 m²
universalrum.

Den 92 m² stora källaren erbjuder ett servicesovrum med badrum, ett stort
universalrum och ett 52 m² stort garage för flera bilar.

Den vackra och välskötta trädgården med en gräsmatta har bevattning och belysning.
Huset har också en bakre uteplats perfekt för att hänga kläder och en veranda som
används som en parkeringsplats i entrén.

Huset är utrustat med ett interiörlarm genom kontakt- och volymsystem, samt
högsäkerhetsfönsterramar av Karpesa-märket med säkert Climalit-glas.

lucasfox.se/go/stc25899

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering, Lekrum,
Lekplats, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats
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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. STC25899

1 325 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Valldoreix, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Sovrum  

5
Badrum  

503m²
Planlösning  

897m²
Totalyta

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.se Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	Fristående hus på en 900 m² tomt med en gräsmatta, 6 sovrum och 5 parkeringsplatser i Montmany, Valldoreix (Sant Cugat).

