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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Sarrià, Barcelona

Bell Sarria is een exclusieve nieuwbouwproject gelegen in een van de beste delen
van Sarrià, in het Joan Reventós Park, een prachtig groen gebied gelegen op de
hellingen van het natuurpark Collserola. De locatie is zeer aantrekkelijk vanwege de
nabijheid van de belangrijkste internationale scholen van Barcelona, evenals de zeer
gemakkelijke toegang tot de luchthavenverbindingen van de stad in minder dan 15
minuten met de auto.

Deze nieuwbouw is opgedeeld in 4 wooncomplexen met daarin ruime
meergezinswoningen met 2, 3, 4 of 5 slaapkamers. Dankzij de verscheidenheid aan
formaten zal het voor u niet moeilijk zijn om het ideale huis voor uw gezin te vinden,
wat het ook mag zijn.

Het ontwerp van deze prachtige appartementen en penthouses is gericht op het
verbeteren van de verdeling van ruimtes, hun helderheid en grootte, met toegang tot
terrassen, solariums (in het geval van penthouses) en privétuinen (in het geval van
appartementen op de begane grond). Binnen de woonwijken vallen de
gemeenschappelijke ruimtes op, waaronder een sportschool om te sporten zonder je
huis te verlaten en een sociale clubruimte waar je privé-evenementen kunt
organiseren. Bovendien heeft elk complex zijn eigen tuin en gemeenschappelijk
buitenzwembad voor het plezier van de buren. Daarnaast heeft de ontwikkeling een
beveiligingsdienst.

Bell Sarria: het bestaat uit 4 gebouwen en in totaal 40 woningen, parkeerplaatsen en
bergingen. Deze woonwijk loopt langs de contouren van het park in de richting van de
Sagrat Cor de Sarrià.

De ontwikkeling heeft afwerkingen van topkwaliteit, waaronder een innovatief
systeem van openingen en sluitingen op de gevel voor intelligent beheer van licht en
thermisch welzijn, en hoogwaardige materialen en accessoires.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.

Hoogtepunten

lucasfox.co.nl/go/bcn30126

Zwembad, Terras, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Verwarming, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Alarm, Airconditioning
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Woningen met 2, 3, 4 of 5 slaapkamers
Terrassen, solariums (penthouses) of tuinen (gelijkvloers)
Ruime, lichte en exclusieve ruimtes met eersteklas afwerkingen en materialen
Parkeerplaatsen en bergingen
Gemeenschappelijke ruimte met tuin, zwembad, fitnessruimte en
evenementenruimte
In het Joan Reventós-park, een groot groen gebied naast het natuurpark
Collserola
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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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