
REF. BCN5513

3.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 231m² de jardí en venda a Sarrià
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sarrià »  08017

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

480m²
Plànol  

350m²
Dimensions del terreny  

46m²
Terrassa  

231m²
Jardí

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila de luxe amb jardí, piscina i àmplies vistes
de la ciutat, en venda a Sarrià.

Habitatges Sauc, la promoció d'obra nova més alta de Barcelona, s'ubica en un turó a
Sarrià, a pocs minuts de el centre de Barcelona i amb espectaculars vistes a la ciutat i
a la mar. Les viles d'aquesta promoció, que estan envoltades per un parc natural
estan dissenyades pel prestigiós estudi Francisco & Damián Ribas Arquitectura.

Aquest habitatge en concret mesura 480 m² i es distribueix en 5 plantes. Entrem a
l'habitatge per la planta principal, que alberga la luxosa zona de dia, composta per
una gran cuina, un extens saló i un menjador exclusiu. Aquesta alçada també disposa
de bany complet i de sortida a un acollidor jardí amb una piscina, el lloc perfecte per
prendre el sol i gaudir de l'clima mediterrani.

Vam pujar a la primera planta, on hi ha part de la zona de dia, amb un dormitori
doble amb bany privat i vestidor, i dos dormitoris individuals que comparteixen un
bany complet.

La segona planta, ideal per a un membre de la família que vulgui gaudir de la seva
privacitat, es divideix en una sala de jocs amb bany complet i una sala d'estar amb un
altre bany complet, i dos dormitoris individuals.

El terrat ofereix un espai de solàrium per relaxar a el sol, amb vistes a Barcelona: tot
un privilegi.

D'altra banda, la planta soterrani ofereix un garatge amb capacitat per estacionar dos
cotxes i bicicletes, i un bany privat.

Un habitatge de luxe amb un disseny contemporani preciós en una ubicació elevada.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/bcn5513

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Traster, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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