
REF. BCN26311

5 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

5
Sovrum  

4
Badrum  

560m²
Planlösning  

1.500m²
Totalyta

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Otrolig möjlighet att förvärva ett helrenoverat hus i det
exklusiva området Sarrià, i Barcelona.

Detta vackra hus till salu i ett av de mest prestigefyllda områdena i Barcelona har en
yta på 560 m² och ligger på en 1500 m² tomt. Huset är fördelat på 3 våningar och har
en attraktiv entré, 5 sovrum, 5 badrum, en privat pool, gym och en stor trädgård.

På bottenvåningen hittar vi ett stort dagområde med ett vardagsrum bredvid ett
öppet kök med högkvalitativa vitvaror, ett gästbadrum och ett gym med skjutdörrar
från golv till tak. Detta öppna och moderna vardagsrum ansluter med utsidan genom
stora fönster som gör att du kan njuta av den magnifika utsikten över terrassen,
trädgården, en pool och en tvättstuga.

Första våningen består av 3 sovrum med respektive badrum, drömliknande utsikt och
en balkong som vetter mot bergen. På andra våningen finns master-sviten med
omklädningsrum och spektakulär utsikt över havet och staden.

Dessutom har huset en nedre bottenvåning som består av en helt oberoende studie
ansluten till huset genom trädgården, perfekt för dina gäster att känna sig hemma.

Som du kan förvänta dig av ett hem av den här kalibern är den klar till en mycket hög
standard med funktioner som stora motoriserade persienner, luftkonditionering,
värme, ett larmsystem och många andra lyxiga tillbehör.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcn26311

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong
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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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