
VERKOCHT

REF. BCN2354

3.000.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08017

5
Slaapkamers  

8
Badkamers  

672m²
Plattegrond  

192m²
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

Fantastische nieuwbouw luxevilla te koop in het
exclusieve Sarrià-gebied van de Zona Alta in Barcelona.

Deze gloednieuwe villa met een indrukwekkende bebouwde oppervlakte van 700 m²
is gebouwd in een zeer eigentijdse stijl en heeft een afwerking van topkwaliteit en
een fantastisch natuurlijk daglicht.

De onderste verdieping van de villa biedt de hoofdslaapkamer en de badkamer (44
m²), 3 verdere slaapkamers met eigen badkamer, allemaal met inbouwkasten met
verlichtingssystemen. Op de eerste verdieping bevindt zich de woonkeuken met
directe toegang tot de tuin, een studeerkamer, een eetkamer en een woonkamer van
38 m².

Op de tweede en laatste verdieping van de villa is een ruimte van 69 m² beschikbaar
die de nieuwe eigenaar nodig heeft. Verder vinden we een grote jacuzzi op een terras
van 40 m² met een spectaculair uitzicht op Barcelona en de zee. De ideale plek om
een drukke dag in het bubbelbad te beëindigen en de sprankelende stadslichten in
te nemen.

De benedenverdieping bevat een kamer van 39 m² die ideaal zou zijn als een
fitnessruimte of een speelkamer en heeft toegang tot een terras. Hier is ook een
gasten- of personeelsruimte met een eigen badkamer, een machinekamer en een
strijkkamer.

Wit gelakte deuren en kasten, keramische tegels beneden en hoogwaardige houten
vloeren in de slaapkamers en trappen voegen klasse en elegantie toe aan deze
woning met een aantrekkelijke stenen façade. Er is parkeergelegenheid voor 3 auto's
in een ruime inpandige garage en de accommodatie beschikt over zonnepanelen.

Een uniek luxe huis met een sensationeel uitzicht op de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn2354

Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Speelplaats, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Balkon,
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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