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Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop

7 Slaapkamer huis / villa met 866m² Tuin te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Sarrià » 08017
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OMSCHRIJVING

Prachtige luxe residentie te koop in het bovenste deel
van Sarrià, Barcelona, in een privégated community met
een spectaculair uitzicht.
Deze werkelijk unieke accommodatie biedt 5 grote slaapkamers, een serviceruimte,
een overdekte parkeerplaats voor 4 auto's en 3 opslagruimtes, een groot zwembad,
een prachtige tuin en een spectaculair uitzicht over de stad Barcelona.
Een van Barcelona's meest opmerkelijke luxe-eigendommen, deze prachtige woning
te koop boven het oude centrum van Sarrià is ontworpen volgens de hoogste
standaard en heeft prachtige en artistieke kenmerken van enkele van de meest
gevierde ontwerpers van Barcelona, zoals te zien in Architectural Digest (september
2005).
Gebouwd in 2002 in een gated community met het hele jaar door 24-uurs beveiliging,
deze unieke woning biedt een zeer prive, afgelegen woning met het beste dat luxe
leven te bieden heeft. Het pand is gelegen op een prachtig perceel met een
hoofdgebouw met 5 grote slaapkamers en personeelsverblijven, een eigen
parkeerplaats, een weelderige privétuin ontworpen door een internationaal
gerenommeerde tuinarchitect, met een oppervlakte van meer dan 650m² (en inclusief
100 jaar oud lindebomen en cipressen) en een prachtig zwembad.
Het hoofdgebouw beschikt over 848m² bebouwde oppervlakte en is verdeeld over 4
niveaus, waaronder een opvallende entree met een stenen muur met waterornament,
geïnspireerd op het Remington hotel in Houston, een spectaculaire master suite met
zithoek, sauna en zijn en haar vleugels, elk met hun eigen kleedkamer en badkamer,
allemaal omgeven door een indrukwekkend uiterlijk water functie. Er zijn
verschillende entertainmentruimtes, twee terrassen met terrassen, een
buiteneethoek en een werkelijk adembenemend uitzicht op de stad, van het vliegveld
tot Vila Olimpica. De residentie is ingericht door Linley en sommige van de
gecatalogeerde eenheden kunnen bij de accommodatie worden gekocht.
Beveiliging is een prioriteit voor de bewoners van deze gated community. Met een
totale oppervlakte van 4.110m² worden deze afgelegen terreinen omgeven door een
stenen muur die op het hoogste punt schommelt tussen 4m en 15m, er zijn ook 16
infraroodcamera's geïnstalleerd op een gesloten tv-systeem.
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Terras, Tuin, Zwembad, Conciërge service,
Lift, Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Verwarming
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Neem contact met ons op voor meer informatie over deze zeer speciale woning te
koop in Barcelona.

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.

Contact ons over deze woning
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje

