
REF. BCN8876

1 350 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum med 682m² Trädgård till salu i La Floresta, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  La Floresta »  08196

7
Sovrum  

5
Badrum  

510m²
Planlösning  

1.192m²
Totalyta  

72m²
Terrass  

682m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Utmärkt modernt familjhem med 7 sovrum, 4 badrum, en
stor trädgård och en unik pool, mellan Sant Cugat och
Barcelona.

Modern villa till salu som ligger nära Carretera de la Rabassada, Tibidabo,
restaurangen Can Cortes, i Collserola-området i Barcelona. Den närmaste FFGGCC är
Les Planes och flera välrenommerade internationella skolor. Fastigheten har totalt
682 m² trädgårdsutrymme med en pool och har ett garage med 5 bilar med toalett
och en grönsaksträdgård på taket och har utsikt över bergskedjan Montserrat,
Cerdanyola och Montcada i Reixach.

Husets bottenvåning upptas av ett badrum, gym, ett sovrum och ett sovrum med
dubbelsäng, ett kök med en charmig stenugn, en 72 m² stor terrass och en chill out-
område. En av de unika egenskaperna hos denna fastighet, som också finns på denna
nivå, är dess underbara pool, varav hälften är yttre och den andra hälften inomhus;
så att du kan välja mellan solsken och skugga.

Den första våningen rymmer ett verktygsområde, studie, badrum, kök och ett
underbart rymligt, luftigt vardagsrum och matsal. På andra våningen finns 2 badrum
och 4 sovrum med dubbelsäng (varav ett är en master-svit med eget omklädningsrum
och en unik nedsänkt jacuzzi och ytterligare en dubbel med eget omklädningsrum och
studie.

Den moderna fasaden har LED-belysning och när fönstren och dörrarna är stängda
har huset formen av en kub. Arkitekturen byggdes 2016 och är modern och har
energieffektiva funktioner som solpaneler på taket, väggar med extra värmeisolering,
ett biomassvärmesystem, regnuppsamlingssystem och 4mm isolerande fönster.
Luftkonditionering och keramiska klinkergolv med golvvärme gör huset mycket
bekvämt vid alla tider på året.

Med 7 sovrum och 5 badrum är detta hus idealiskt för en stor familj eller vem som
helst som behöver gott om plats och letar efter ett lugnt, säkert, exklusivt kvarter
med enkel tillgång till staden.

lucasfox.se/go/bcn8876

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Centraldammsugare, 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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	Utmärkt modernt familjhem med 7 sovrum, 4 badrum, en stor trädgård och en unik pool, mellan Sant Cugat och Barcelona.

