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€2,750,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 496m² de jardí en
venda a Sarrià
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DESCRIPCIÓ

Increïble habitatge de 5 dormitoris amb terrasses, jardí,
zona de barbacoa, piscina i garatge amb 3 places
d&#39;aparcament.
Aquesta impressionant casa de 3 plantes completament exterior destaca per la seva
funcionalitat gràcies al seu pràctic disseny. L'habitatge, perfecta per a una família,
disposa d'espais amplis i lluminosos d'estil modern que creen estades plenes
d'encant, i es beneficia d'un espai exterior molt agradable i disfrutable tot l'any.
L'espai es distribueix de la següent manera:
La planta principal està orientada al sud-est i consta d'un gran saló-menjador
exterior envidriat amb llar de foc, que afegeix un toc acollidor a l'habitatge. Aquesta
alçada també es compon d'un bany de cortesia i d'una cuina equipada molt àmplia
amb totes les comoditats i una taula de cuina per a 5 comensals que dóna pas a un
gran menjador exterior amb agradables vistes a la piscina.
Vam pujar a la planta superior per una escala de vidre amb un reixat de fusta que es
pot moure per dotar la casa d'una major privacitat. Aquest nivell ofereix un espaiós
dormitori principal amb una porta blindada, un despatx integrat, un vestidor i un
ampli bany amb banyera i dutxa. A continuació, trobem 2 dormitoris dobles que
comparteixen un bany. A l'altra cantonada, la casa es beneficia d'un dormitori amb
bany privat i orientació al mar. Aquests dormitoris compten amb sortida a un balcó
de dimensions generoses amb unes boniques vistes al jardí ia la zona de barbacoa.
La planta inferior es compon d'un replà que separa l'entrada del garatge amb
capacitat per a 3 vehicles d'una sala polivalent que s'utilitza avui en dia com a sala
d'estudi i de cinema. Just al costat, es presenta un dormitori amb bany privat que es
pot utilitzar com un pis independent. Un dormitori del servei amb bugaderia
completa l'habitatge.
Exterior, al qual s'accedeix des de la planta principal, es beneficia d'una confortable
terrassa perfecta per menjar a l'aire lliure, una zona de barbacoa i una piscina on
refrescar-se durant els mesos de calor. A la part posterior de la casa disposa d'un
hort d'arbres fruiters.
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Jardí, Piscina, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic, Llar de foc,
Vistes
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L'habitatge té aire condicionat i calefacció per maximitzar el seu confort en qualsevol
època de l'any.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta meravellosa casa totalment
exterior amb piscina.
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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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