
SÅLD

REF. STC39467

2 190 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Mirasol, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Mirasol »  08172

5
Sovrum  

7
Badrum  

470m²
Planlösning  

678m²
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

Vacker designvilla på 470 m² på en 678 m² stor tomt med
5 sovrum med eget badrum och en saltvattenpool till salu
i Mirasol.

Lucas Fox har glädjen att presentera denna exklusiva designvilla med fem sovrum
med två privata badrum och två toaletter. Huset är designat av den berömda
arkitekturstudion Isa de Luca och ligger på en 678 m² stor tomt i det mest exklusiva
området Mirasol.

Denna vackra villa består av tre våningar med dag- och nattområdena tydligt åtskilda.

På bottenvåningen hittar vi en vacker hall som ger oss tillgång till ett stort, ljust
vardagsrum-matsal med utsikt över trädgården och tillgång till en veranda med en
chill-out-plats och grill samt tillgång till saltvattenkloreringspoolen. Därefter har vi
ett rymligt och soligt fullt utrustat designkök med ekfinish och en stor ö där vi kan
njuta i sällskap med familj och vänner. På denna bottenvåning har vi en
välkomsttoalett för våra gäster. Denna våning har också en stor privat parkering med
plats för två stora bilar.

På första våningen hittar vi nattområdet, som består av fyra dubbelrum och exteriöra
sovrum, med parkettgolv i naturlig ek. Varje sovrum drar nytta av sitt privata badrum
och omklädningsrum. Vi hittar också master bedroom, med ett stort omklädningsrum
och ett designbadrum med utsikt över trädgården och poolen.

I källaren finns ett gym med utgång till altan och grovkök.

Villan är byggd med exklusiva och designade material.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/stc39467

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Solpaneler,
Skönhets salong,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Gourmet lounge,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, 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.
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