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DESCRIPCIÓ

Espectacular projecte de vila de disseny amb una piscina
coberta i una altra exterior, home cinema, spa i espais
impressionants en venda a Sarrià, Barcelona.
Aquest habitatge d'obra nova es presenta com una obra mestra de l'arquitectura,
amb un disseny d'última moda que culmina en una casa veritablement emblemàtica
al barri altament cobejat de Sarrià, a la zona alta de Barcelona.
La casa, distribuïda en 5 altures amb vista sobre la ciutat i al mar, garanteix un estil
de vida de luxe a tots els seus nivells, des dels dormitoris amb bany privat de les
plantes superiors amb parets de vidre que maximitzen la llum natural i ofereixen
unes vistes fantàstiques fins al jardí amb una piscina piscina envoltada de gespa i
plataformes.
Les seves característiques excepcionals inclouen un spa amb piscina coberta,
gimnàs, sauna i home cinema. És la casa perfecta per relaxar-se, entretenir-se i
simplement gaudir de les vistes des dels seus amplis espais, els dormitoris i les
terrasses.
També hi ha una gran zona de trasters i aparcament per a diversos cotxes.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada,
Piscina coberta, Terrassa, Jacuzzi, Spa,
Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cinema domèstic, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Muntacàrregues, Obra nova, Parc infantil,
Renovat, Safareig,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out
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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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