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Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sant Gervasi - La Bonanova, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

5
Sovrum  

7
Badrum  

930m²
Planlösning  

600m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Exceptionell egendom designad av den kända katalanska
arkitekten Carlos Ferrater.

Beläget i ett privilegierat läge vid Marquesa de Vilallonga i Barcelonas Bonanova-
område, hittar vi denna sensationella 5-sovrumsvilla designad av den prestigefyllda
Carlos Ferrater & Partners - OAB.

Villan består av 800 m² fördelade på 3 huvudvåningar och 2 källarnivåer som bland
annat husar garage, gym, förråd och underhållningsområden.

Trädgården har pergolor, uteplatser, verandor och en underbar pool. Sovrummen är
alla rymliga och har eget badrum, där master-sviten har två badrum, ett glamoröst
klädkammare och en terrass.

En sensationell lyxvilla till salu i det exklusiva Bonanova-området i Barceonas distrikt
Zona Alta.

lucasfox.se/go/bcn1241

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Förråd
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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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