
SÅLD

REF. STC26177

1 090 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Sant Cugat, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

4
Sovrum  

3
Badrum  

320m²
Planlösning

+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

Idealiskt hus för en ung familj och full av ljus, till salu i
hjärtat av Eixample, bara några minuters promenad från
centrum av Sant Cugat.

Elegant och klassiskt parhus i ett hörn med två terrasser i det privilegierade
Eixample-distriktet Sant Cugat. Det är bara 10 minuters promenad från Europaskolan,
5 minuter från ESADE och 8 minuter från tågstationen.

Det är ett parhus på 4 våningar. Alla rum har gott om naturligt ljus tack vare de stora
fönstren och den sydliga aspekten som gör att rikligt ljus kan tränga in.

På bottenvåningen hittar vi en mysig hall med inbyggda garderober, gästtoalett och
ett oklanderligt och rymligt vardagsrum med matplats med tillgång till trädgården
och terrassen. Det har också ett oklanderligt kök med matplats och tillgång till en
sideterrass med plats för en grill och en sommar matsal.

På första våningen hittar vi nattområdet som består av 3 stora och utåtvända sovrum
och ett komplett badrum för att betjäna dem. Befälhavaren svit är rymlig och ljus,
med ett stort omklädningsrum, eget badrum och tillgång till en privat terrass.

På andra våningen hittar vi ett stort vindområde med högt i tak som fungerar som ett
universalrum med två våningar, perfekt för att installera ett kontor, studieområde
eller ytterligare ett sovrum. Rummet har en stor terrass med fri utsikt.

På nedre våningen hittar vi en stor parkeringsplats och förråd.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/stc26177

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