
REF. BCN32085

2 350 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Vallvidrera, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

6
Sovrum  

6
Badrum  

443m²
Planlösning  

1.442m²
Totalyta

+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

Imponerande hus med trädgård och privat pool till salu i
Vallvidrera.

Huset ligger på en tomt på cirka 1 400 m², med en bebyggd yta på cirka 400 m². Husets
exteriör har en trädgård, en pool och en liten veranda eller garage.

Huset har tre våningar, med åtkomst från två entréer.

Nedre våningen erbjuder ett garage med kapacitet för 5-7 bilar, ett sovrum med
badrum och små utrymmen för tvätt eller förvaring.

Entréplanet består av ett stort vardagsrum med en glasfasad med utsikt över bergen
och poolen. På ena sidan ansluter matsalen till det fullt utrustade köket. Samma
våning har ett gästtoalett och två sovrum med badrum och omklädningsrum.

Den första våningen erbjuder ett utomhus vardagsrum-matsal med tillgång till en
liten balkong på cirka 4 m² på ena sidan och ett litet kök på andra sidan. Genom en
korridor kommer vi till nattområdet som rymmer tre stora sovrum, ett
omklädningsrum och två badrum.

Huset ligger i en naturlig miljö, omgiven av omgivande natur, så det har stor
avskildhet och lugn.

lucasfox.se/go/bcn32085

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör
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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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