REF. STC29685

6 000 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 11 Sovrum till salu i Sant Cugat, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08230
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.se

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanien
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ÖVERBLICK

Magnifik villa på en 5200 m² tomt med pool och privat
parkering till salu i Matadepera med magnifik utsikt över
naturparken Sant LLorenç de Munt i L&#39;Obac.
Exklusivt modernt hus, med högkvalitativa material och i en modern slottliknande
stil, med stora stenar som stöder husets struktur och som var huggen på samma
plats. Ett autentiskt konstverk.
Detta arkitektoniska underverk ligger i ett bevakat bostadsområde, men omgivet av
natur, perfekt för dem som gillar att gå genom bergen och skogarna, med ett brett
utbud av vandringsleder. Området ligger nära flera internationella skolor, sjukhus
och stormarknader. Dessutom är det mycket nära flera vägar som tar oss till stadens
centrum och som ansluter till andra städer som Terrassa, Sabadell eller Sant Cugat på
20 minuter. Det är också mindre än 45 minuter från Barcelonas strand.
Huset på 2000 m² ligger på en 5 000 m² tomt och är fördelat på fyra våningar.

lucasfox.se/go/stc29685
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Vingårdar, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Rullstolar, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Chill out plats,
Centraldammsugare, Balkong

Nedre våningen har en torgformad entré som fungerar som en hall. Det leder oss
först till servicelägen, ett stort lager eller verkstad och trädgårdsrummet och ger oss
sedan tillgång till parkeringsplatsen med kapacitet för cirka 11 fordon.
På samma våning erbjuds tillgång till huset genom ett stort rum med öppen
planlösning som rymmer ett stort vardagsrum med öppen spis, en stor matsal och en
privat vinkällare, en magnifik plats för fester och stora familjerätter.
På bottenvåningen hittar vi ett stort vardagsrum med öppen planlösning som
domineras av en stor öppen spis, med olika miljöer som vardagsrummet, läshörnet
eller tesalongen och en annan miljö som används som kontor. Därefter finns en stor
matsal med tillgång till terrassen och trädgården och med tillgång till det vackra
köket med ett kontorsområde, med en grillplats, ett skafferi och tvättstugan.
På första våningen finns 7 stora dubbelrum med dubbelsäng med eget badrum och
master-sviten med eget kontor, omklädningsrum och med tillgång till den 75 m² stora
terrassen.
På andra våningen hittar vi ett stort rum med delningarna av duplexen av sovrummen
på nedre våningen och ett stort rum som kan användas som kontor, sovrum eller gym.
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Utanför innehåller den en stor pool omgiven av gräs, en grillplats med uteservering
och chill-out-område, samt ett stort utrymme med flera anlagda trädgårdar.
Kontakta oss för mer information.

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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