
REF. BCN18650

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08017

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1,100m²
Woonoppervlakte  

1,080m²
Perceeloppervlakte

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitstekend designer villa project met binnen- en
buitenzwembaden, thuisbioscoop, spa en prachtige
woonruimtes, te koop in Sarriá, Barcelona.

Dit nieuw gebouwde architectonische meesterwerk toont het nieuwste woord in
design om een echt monumentaal pand te creëren in de zeer gewilde wijk Sarriá in de
Zona Alta in Barcelona.

Het huis, verdeeld over 5 verdiepingen die uitkijken over de stad naar de zee, belooft
luxe te bieden op elk niveau, van de suites in de bovenste slaapkamer met glazen
wanden die natuurlijk licht maximaliseren en genieten van het uitzicht op de tuin met
zijn prachtige zwembad omringd door gazons en dekken.

De uitzonderlijke lijst van functies omvat een spa met een binnenzwembad, een
fitnessruimte en een sauna, en een thuisbioscoop. Dit is het perfecte huis om te
ontspannen, te entertainen en gewoon te genieten van het uitzicht vanuit de grote
woonruimtes, slaapkamers en terrassen.

Er is ook een grote opslagruimte en parkeergelegenheid voor meerdere auto's.

lucasfox.co.nl/go/bcn18650

Uitzicht op de bergen, Zeezicht,
Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad, Jacuzzi,
Spa, Gym, Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Bijkeuken, Centraal stofzuigsysteem,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Open haard, Service lift,
Speelplaats, Thuis bioscoop, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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