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hus/villa med 5 Sovrum med 459m² Trädgård till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  

5
Sovrum  

4
Badrum  

600m²
Byggyta  

750m²
Totalyta  

107m²
Terrass  

459m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Århundradet Modernista palats med panoramautsikt i det
exklusiva stadsdelen Pedralbes i Barcelona.

Denna vackra fastighet byggdes 1902 av den berömda arkitekten Maurici Augé och
behåller många av sina ursprungliga funktioner. Helt renoverat år 2000 och använts
som en privat klubb under de senaste åren, kan det enkelt återföras till sin
ursprungliga form för att erbjuda ett underbart familjhem.

Den slående arkitekturen sticker ut i en stadsdel känd för sina landmärkeegenskaper.
Den utsmyckade fasaden och den noggranna detaljeringen är konstverk, med brickor
och intrikata järnverk som speglar stilen för stadens andra berömda arkitekt Antoni
Gaudí.

Samtidigt skapar djärva, målmedvetna linjer en känsla av styrka. Den fantastiska
tornet betonar känslan av ett slott och leder till en takterrass med 360º utsikt över
Barcelona, från hamnen och havet till Montjuїc, Tibidabo berget och naturparken
Collserola.

De nedre tre våningarna har huvudbostaden och har högt i tak och en öppen spis.
Den andra våningen, som för närvarande används som en oberoende studio, är
idealisk för omvandling till två fantastiska sviter. Denna nivå har också vacker utsikt
och en terrass.

Utanför i den skyddade trädgården är en härlig pool, täckt terrass och chill out
områden inramade av tumlande bougainvillaea och mogna träd. Det finns också ett
stort 5-bil garage.

lucasfox.se/go/bcn11597

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, , Högt i tak,
Tidstypisk karaktär, , Parkering, Balkong,
Bibliotek, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
I behov av renovering , Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Uppvärmning, Utsikt
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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