
VERKOCHT

REF. BCN2107

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08017

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

669m²
Plattegrond  

2.266m²
Perceeloppervlakte

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Sensationele villa te koop met spectaculair uitzicht op de
stad Barcelona, genesteld in een selecte en discrete
omgeving. Dit pand gebouwd in 2002, biedt 669 m²
woningen, 2.266 m² perceel, zwembad, paddle tennis en
een grote parkeerplaats.

Prachtig huis te koop op 4 winden, op het zuiden, met het meest spectaculaire
uitzicht over de stad Barcelona. De woning is verdeeld in 3 verdiepingen met een
ruim 80m² gastenappartement met een aparte ingang, uitgerust met een keuken,
woon-eetkamer met directe toegang tot de tuinen, 2 slaapkamers met eigen
badkamers en directe toegang tot parkeerplaats.

Het nobele gedeelte van het huis bestaat uit 625 m², waar zich een ruime woonkamer
bevindt met een dubbelhoge open haard met toegang tot het tuinterras, eetkamer,
comfortabele keuken (met bijkeuken en wasruimte) van waaruit u toegang heeft tot
een apart appartement voor de dienst met 2 slaapkamers en een badkamer met
uitzicht aan de achterzijde. Aan de andere kant van de woonkamer bevindt zich de
hoofdslaapkamer van 100 m² met een woonkamer, een kantoor, een volledig met
marmer beklede badkamer en 2 grote kleedkamers.

Op de bovenverdieping is er een slaapkamer met een eigen badkamer met douche en
bad en 2 tweepersoonskamers met een complete badkamer. Alle slaapkamers
hebben inbouwkasten, grote ramen met veel natuurlijke lichtinval en uitgangen naar
de veranda's en terrassen.

De kelderverdieping van 907 m² heeft een grote ruimte ideaal voor een wijnkelder,
een overdekte paddle-tennisbaan met kleedkamer en douches, 2 toiletten en
parkeergelegenheid voor een grote verzameling voertuigen.

Het pand ligt zeer dicht bij de beste internationale scholen in de stad, in de
exclusieve Zona Alta van Barcelona, is deze spectaculaire villa met 4 winden gebouwd
in 2002 van 669 m² gebouwd en 1.191,53 m² tuinen.

lucasfox.co.nl/go/bcn2107

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Verwarming,
Uitzicht, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning
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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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	Sensationele villa te koop met spectaculair uitzicht op de stad Barcelona, genesteld in een selecte en discrete omgeving. Dit pand gebouwd in 2002, biedt 669 m² woningen, 2.266 m² perceel, zwembad, paddle tennis en een grote parkeerplaats.

