
REF. LFS1734

2.800.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa en venda en un parc natural a prop de la ciutat de Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sarrià »  08017

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

300m²
Plànol  

5.033m²
Dimensions del terreny  

4.733m²
Jardí

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa unifamiliar en venda a un parc nacional protegit a 15
minuts en cotxe del centre de Barcelona. Immoble amb
vistes espectaculars del mar Mediterrani.

Casa unifamiliar amb equipaments increïbles en un racó del parc natural protegit que
envolta Barcelona, però a només 15 minuts del centre de la ciutat. Es troba al vessant
d’una muntanya i té unes vistes espectaculars del Parc Nacional de Collserola i del
Mediterrani.

L’immoble està aïllat i té moltíssima intimitat, però alhora és molt accessible des de
la carretera principal i és a només 10 minuts en cotxe de la Ronda de Dalt. Els millors
col·legis internacionals de Barcelona també són a prop.

El propietari actual fa més de vint anys que posseeix l’immoble i l’ha mantingut amb
molta cura: la casa està en perfectes condicions. A més, ha afegit a la propietat
diversos edificis annexos i un jardí d’hivern amb unes vistes panoràmiques
immillorables de les valls properes.

La parcel·la, que s’estén al llarg del vessant de les muntanyes, fa un total
impressionant de 5000 m . A l’entrada de la propietat hi ha una casa de dos
dormitoris amb jardí propi, que es pot fer servir de casa del servei o de convidats. El
camí d’entrada, al qual s’accedeix a través d’unes portes electròniques amb càmeres
de vídeo de seguretat, ha estat asfaltat amb molt bon gust i arriba, sinuós, fins al
davant de la casa, tot passant pels jardins ornamentats i per un dels dos generosos
garatges de dues places.

La casa té diverses entrades, una de les quals es troba al segon garatge de dues
places, que també té accés a la bodega. La bodega es divideix en dues habitacions i
compta amb una il·luminació a contrallum per a l’exposició de les ampolles així com
amb una il·luminació especial que permet observar amb detall el pòsit. Aquest
paradís per als amants del vi el completen calefactors d’obra, termòstats i
prestatgeries per a les ampolles.

La casa es distribueix majoritàriament en tres pisos, a més de les habitacions
addicionals de la torre; té un disseny increïble que optimitza la llum natural i les
vistes: la majoria de les habitacions donen a la vall i als jardins. El garatge porta a la
planta baixa, on trobem una suite de convidats (completa, amb bany privat i estudi),
un dormitori doble i un bany, i la suite principal (amb bany privat i vestidor gran).
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El primer pis, al qual s’arriba a través de la porta principal, dóna accés a la torreta i
té un vestíbul preciós amb un lavabo de convidats. El vestíbul porta a la sala
d’estar/menjador de planta oberta que s’integra al jardí d’hivern. Les enormes
finestres de vidre permeten gaudir d’unes vistes espectaculars i donen a totes dues
habitacions molta llum natural. La sala d’estar compta amb una llar de foc totalment
funcional; el jardí d’hivern té una barbacoa d’obra i espai suficient per a 12
comensals. A la cuina s’hi accedeix a través de la sala d’estar i dóna a altres
habitacions del servei: el safareig i trasters.

La torreta té dues plantes: la primera és actualment una sala de música, tot i que
podria fer les funcions de segona sala d’estar, de biblioteca o fins i tot d’estudi. El pis
superior de la torreta té un vitrall preciós a la finestra de l’escala de cargol i
actualment és un estudi. Aquesta habitació permet accedir a l’àtic, un espai enorme
amb ràfecs i bigues impressionants i amb les mateixes vistes de primera. Actualment
està dividit en tres parts que serveixen de traster, però es podria reconvertir en una
altra suite de convidats.

Els jardins van des de zones de terrassa amb barbacoes d’obra fins a jardins florals
amb arbustos madurs, cosa que proporciona una gran varietat de vegetació a l’ombra
de la qual refugiar-se del sol. A més dels jardins, a l’exterior hi ha la piscina, amb
vestidors i dutxes, i un espai traster enorme per als mobles de jardí.

Un dels trets únics d’aquesta propietat és que està habilitada per a tenir-hi cavalls. Hi
ha tres estables petits en perfectes condicions amb un pàdoc petit al davant, i un
altre pàdoc més gran al vessant posterior. També hi ha un vestidor per a les
instal·lacions d’hípica, una sala per als arreus i una zona d’emmagatzemament per a
la pastura.

A sobre dels diversos vestidors i dels trasters d’exteriors hi ha una sala de jocs
enorme amb vistes increïbles, una altra barbacoa d’obra i espai suficient com per a
encabir una taula de fins a 30 persones. La varietat d’instal·lacions d’exteriors de la
propietat es completa gràcies a casetes de gos, un petit estany, ruscs d’abelles i una
zona de jocs per als nens (que inclou una caseta de fusta amb una cuineta).

Amb una accessibilitat excel·lent a Barcelona, unes instal·lacions impressionants i
unes vistes espectaculars, aquest immoble excepcional combina l’atractiu de la vida
rural amb la proximitat d’una de les ciutats més cosmopolites d’Europa: es tracta
d’una combinació única i imbatible!
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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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