
VERKOCHT

REF. BCN8707

1.100.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa met 34m² terras te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08017

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

286m²
Plattegrond  

34m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Schitterend huis met binnenplaats met tuin en een
prachtig uitzicht. Vier woonlagen met garage, opslag en
een grote polyvalente ruimte.

Dit prachtige rijtjeshuis is gebouwd in 1995 en biedt een spectaculair uitzicht op Can
Caralleu, de stad en de zee.

Het huis ligt op het zuiden en ontvangt veel licht. De woonruimte is verdeeld over 4
verdiepingen, met 2 verdiepingen boven de grond en 2 kelderverdiepingen.

We komen het huis binnen via de begane grond, waar we de woon-eetkamer vinden.
Openslaande deuren in deze kamer leiden naar de grote binnentuin met een
panoramisch uitzicht. Er is een woonkeuken en 1 gastentoilet.

Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers, waarvan 1 met eigen badkamer en
toegang tot een klein terras, plus 2 extra complete badkamers. Alle slaapkamers
liggen aan de buitenkant.

Op de kelderverdieping vinden we een slaapkamer met ensuite badkamer die
momenteel wordt gebruikt als kantoor. Er is parkeergelegenheid voor 3 auto's en 2
motorfietsen, en de ruimte biedt een grote zolder voor opslag. Er is ook een grote
polyvalente ruimte die kan worden gebruikt als een speelkamer. De accommodatie
heeft houten vloeren en verwarming op gas.

Dit huis zou een geweldige familie thuis zijn en zou ook een goede
investeringseigenschap zijn.

Opmerking: De woning heeft een binnenmaat van 286 m² (inclusief de garage) en 34
m² exterieur volgens de plannen van de architect. Het is geregistreerd in de Nota
Simple en heeft een inwendige afmeting van 257 m².

lucasfox.co.nl/go/bcn8707

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Exterior, Dichtbij internationale scholen,
Bijkeuken, Beveiliging, 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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