
VERKOCHT

REF. BCN4780

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa met 155m² Tuin te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08017

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

355m²
Plattegrond  

101m²
Terras  

155m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Prachtig huis met 5 slaapkamers en een tuin en zwembad
in de wijk Can Caralleu van Sarrià.

4 verdiepingen tellend huis in een exclusieve woonwijk van Sarrià met een prachtig
uitzicht op Barcelona en een bushalte gunstig gelegen naast het huis. Dit huis van 355
m² werd gebouwd in 1995 en beschikt over een goed onderhouden tuin met een
pergola en een zwembad, evenals een dakterras met een sensationeel uitzicht op de
stad.

De tuin wikkelt zich rond de begane grond. Bij binnenkomst vinden we de lichte
woonkamer en eetkamer met toegang tot een woonkeuken en bijkeuken. Een dienst
slaapkamer en badkamer zijn ook te vinden op dit niveau, samen met een handig
gastentoilet. Een aantrekkelijke trap brengt ons naar de eerste verdieping, waar de
prachtige master suite staat, een tweede slaapkamer met badkamer en de overige 2
slaapkamers met een gedeelde badkamer. Het huis profiteert van een lift die de
verschillende niveaus van de kelder naar de eerste verdieping met elkaar verbindt.

De bovenste verdieping verrast ons met een gezellige studieruimte en het dakterras.
Er is parkeergelegenheid voor 3 auto's, 3 motorfietsen en diverse fietsen in de
garage. Wat meer is, er is een tussenliggend niveau tussen de kelder en de begane
grond met natuurlijk licht dat een multifunctionele ruimte van 26 m² herbergt, ideaal
voor een thuisbioscoop, een speelkamer of zelfs als een accommodatie voor gasten,
omdat het een eigen complete badkamer en 2 opslagruimtes heeft. kamers.

Een conciërgedienst dag en nacht, 2 versterkte veiligheidsdeuren, een alarm- en
video-invoersysteem maken dit een zeer veilige woning waar u kunt genieten van
volledige gemoedsrust.

Het huis wordt gepresenteerd in goede staat en klaar om te genieten, of het nu gaat
om een permanente woning of een vakantiehuis in de welvarende Sarrià-buurt van
Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn4780

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Verwarming, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, 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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