REF. BCN5514

€3,600,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 262m² de jardí en venda a Sarrià
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Sarrià » 08017
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+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila de luxe excepcional en venda a Sarrià amb jardí,
piscina i vista panoràmica sobre la ciutat.
Sauc Residences, una promoció d'obra nova en una de les zones més elevades
Barcelona, li ofereix aquesta vila de luxe de 545 m² de superfície. Aquesta magnífica
habitatge s'ubica en un vessant a Sarrià, a pocs minuts de la ciutat i amb unes vistes
increïbles a Barcelona i al mar. Envoltada per un parc natural, aquesta vila va ser
dissenyada per l'estudi de renom, Francisco i Damián Ribas Arquitectura.
L'habitatge ofereix interiors oberts d'estil contemporani que connecten amb
l'exterior a través de grans finestrals. La vila es presenta com una residència familiar
ideal gràcies als seus 5 dormitoris, 6 banys i un jardí amb una piscina infinita privada.
Una zona de servei subterrània i un garatge completen aquesta impressionant casa
d'obra nova.
La vila gaudeix d'un alt nivell de privacitat, un disseny arquitectònic que maximitza la
lluminositat i la climatització, i elegants acabats d'alta gamma com la cuina de
Bulthaup, els banys marca Agape, els lavabos de Hansgrohe, etc.
Una vila de luxe nova i prístina amb vistes espectaculars de la ciutat des de la seva
posició elevada a Sarrià.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Traster, Vestidor, Vistes
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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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