
VENDIDO

REF. BCN19513

2.895.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 305m² Jardim à venda em Sarrià
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Sarrià »  08017
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6
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DESCRIÇÃO

Casa com 4 quartos e 4 andares, que oferece um espaço
interior generoso, recursos de luxo e fácil acesso ao
Parque Natural Collserola e ao centro de Barcelona.

Esta impressionante casa de 4 quartos está distribuída em 4 andares e oferece amplo
espaço interior, recursos de luxo e fácil acesso ao Parque Natural Collserola e ao
centro de Barcelona.

Esta parte do cobiçado bairro de Sarrià oferece belas vistas da cidade, do jardim, dos
terraços e através de enormes portas e janelas de vidro. As grandes janelas também
proporcionam sol durante o dia e inundam os quartos com luz natural.

A casa, localizada em uma comunidade exclusiva, acessível por uma estrada
particular e um portão de segurança, também tem acesso a florestas privadas que
levam às colinas verdejantes e ondulantes que dominam a cidade. O jardim é um
oásis de calma, perfeito para relaxar na piscina ou receber seus convidados ao ar
livre no terraço de 42 m².

O piso principal tem vista para o jardim e a cidade e inclui um amplo espaço aberto e
uma sala de jantar formal em um design que pode ser adaptado com portas de
correr. Um dos espaços de convivência é um home theater com lareira. A cozinha tem
uma despensa, café bar e acesso direto ao jardim, quintal e escadas para a floresta.

O primeiro andar é composto por 2 quartos amplos com roupeiros e sofás, além de
uma grande sala de escritório com lareira, que pode ser facilmente convertida em
outros 2 quartos, e um banheiro que pode ser ampliado para obter outro banheiro
completo.

O piso superior é dedicado ao luxuoso quarto principal com sala de estar privativa,
que pode ser separada da área de dormir por portas de correr. Ambos os quartos têm
acesso a um belo terraço com vista para o mar e as montanhas. O quarto principal
também tem uma casa de banho em mármore com jacuzzi e um camarim com vista
para a floresta.

O piso inferior tem uma grande garagem subterrânea para 3 carros e motocicletas,
além de 2 arrecadações e guarda-roupas, uma adega, lavanderia e ferro de passar e
um quarto de serviço com banheiro. O acesso à casa é feito por escadas e por
elevador.

lucasfox.pt/go/bcn19513

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Jacuzzi, Serviço de porteria,
Private garage, Elevador, Parquet,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Vestiário, Varanda, Segurança, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Entrada de serviço, Despensa,
Cozinha equipada, Cinema em casa,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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O exterior se destaca por sua qualidade e estilo, com belas fachadas revestidas em
pedra branca e pavimento em ardósia cinza. Essa elegância continua no interior, com
acabamentos exclusivos que incluem ardósia encerada e piso em parquet que trazem
um toque acolhedor e acolhedor aos espaços.

Outras características incluem ar condicionado, aquecimento, janelas com vidros
duplos, persianas motorizadas, amaciador de água de osmose e um sistema de
alarme.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.

REF. BCN19513

2.895.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 305m² Jardim à venda em Sarrià
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Sarrià »  08017

4
Quartos  

6
wc  

500m²
Plano  

709m²
area do terreno  

10m²
Terraço  

305m²
Jardim

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.pt Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt

	Casa com 4 quartos e 4 andares, que oferece um espaço interior generoso, recursos de luxo e fácil acesso ao Parque Natural Collserola e ao centro de Barcelona.

