
SÅLD

REF. LFS7031

1 990 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 90m² Trädgård till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

4
Sovrum  

4
Badrum  

384m²
Planlösning  

209m²
Totalyta  

147m²
Terrass  

90m²
Trädgård

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Rymligt hus beläget nära ledande lokala och
internationella skolor och inom gångavstånd från en
sportklubb och Sarrias centrum. Bra anslutning till
Barcelonas centrum och flygplatsen

Denna fastighet med 4 sovrum till salu har helt nya och eleganta badrum och ett
modernt vardagsrum med öppen spis och hisnande utsikt över staden och havet.

Det moderna huset har nyligen totalrenoverats med avancerade material och
apparater, inklusive ett kök i öppen planlösning bredvid både inomhus och utomhus
matplatser, låg energi, toppmodern LED-belysning, en hiss och ett integrerat
ljudsystem genom hela.

Det finns ett täckt vardagsrum och grillplats på taket.

Fastigheten erbjuder också ett kontor, privat parkering, ett grovkök och gäst/service
och lekrum.

lucasfox.se/go/lfs7031

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster
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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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