REF. STCR27062

€5,500 per månad Hus/Villa - Uthyrning

Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till uthyrning i Sant Cugat, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sant Cugat » 08172

6

4

534m²

1,152m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Spanien
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ÖVERBLICK

Modern designvilla med ett ljust vardagsrum med två rum
och en vacker trädgård med pool i Sant Cugat del Vallès.
Detta eleganta hus har modern design och ett utmärkt läge i Valldoreix naturliga
omgivningar, mycket nära tennisklubben.
Huset erbjuder en mycket bekväm U-formad design som sammanför vardagsrummet
på en våning, omgivet av stora fönster som gör att du kan njuta av underbar utsikt
över trädgården med pool. Dess vita fasad med raka linjer och dess tidlösa struktur
ger den en stil med karaktär som inte går ur stil.
Väl inne, till vänster har vi en majestätisk entré och en stor parkeringsplats med
förråd. En varm hall ger oss tillgång till bottenvåningen, där vi har ett trevligt öppet
kök med matplats och serviceområde och ett vardagsrum uppdelat i två delar. Hela
våningen har vacker utsikt över verandan och trädgården tack vare de stora fönstren
som omger den. På terrassen har vi en trevlig veranda med en inglasad matsal,
perfekt anpassad och perfekt att njuta av både på sommaren och vintern.
Trädgården har en saltvattenpool, grill, vedbod och gästtoalett.

lucasfox.se/go/stcr27062
Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Lekplats, Lekrum, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Säkerhet,
Tvättstuga, Uppvärmning, Walk-in closet
Tillgänglig fr o m 1 Feb 2021

På övervåningen hittar vi nattområdet. Till vänster har vi två kontor (ett av dem med
ett komplett badrum) och master-sviten med ett stort badrum och en privat terrass
med utsikt över poolen och Collserola. Korsar den ljusa glaserade korridoren, till
höger finns tre sovrum: två dubbelrum med delat badrum och ett med privat badrum.
Bland de exklusiva egenskaperna och finishen på detta hus sticker solenergin för
tappvarmvatten, uppvärmning och pool ut. Fastigheten är också utrustad med
luftkonditionering, golvvärme, vattenavhärdare, osmossystem, öppen spis och
saltvattenpool.
Vänligen kontakta oss för att ordna ett besök i detta moderna familjehem i det
charmiga området Valldoreix.
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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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