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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Sarrià,
Barcelona med ett start pris på 998,000 €

Bell Sarria är en exklusiv ny bebyggelse som ligger i en av de bästa delarna av Sarrià, i
parken Joan Reventós, ett vackert grönt område som ligger på sluttningarna av
naturparken Collserola. Dess läge är mycket attraktivt på grund av närheten till de
viktigaste internationella skolorna i Barcelona, liksom mycket enkel tillgång till
stadens flygplatsförbindelser på mindre än 15 minuter med bil.

Denna nya utveckling är uppdelad i 4 bostadskomplex som rymmer rymliga
flerfamiljshus med 2, 3, 4 eller 5 sovrum. Tack vare dess olika format kommer det inte
att vara svårt för dig att hitta det perfekta hemmet för din familj, oavsett vad det kan
vara.

Utformningen av dessa magnifika lägenheter och takvåningar syftar till att förbättra
fördelningen av utrymmen, deras ljusstyrka och storlek, med tillgång till terrasser,
solarier (för takvåningar) och privata trädgårdar (för bottenvåningslägenheter). Inom
bostadsområdena utmärker sig gemenskapsområdena, inklusive ett gym att träna
utan att lämna ditt hem och ett socialt klubbutrymme där du kan organisera privata
evenemang. Dessutom har varje komplex sitt eget trädgårdsområde och en
gemensam utomhuspool för grannarnas njutning. Dessutom har utvecklingen en
säkerhetstjänst.

Bell Sarria: den består av 4 byggnader och totalt 40 bostäder, parkeringsplatser och
förråd. Detta bostadshus går parkens kontur mot Sagrat Cor de Sarrià.

Utvecklingen har ytbehandlingar av högsta kvalitet, bland annat ett innovativt
system med öppningar och stängningar på fasaden för intelligent hantering av ljus
och termiskt välbefinnande samt material och tillbehör av högsta kvalitet.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

Höjdpunkter

Hus med 2, 3, 4 eller 5 sovrum
Terrasser, solarium (takvåningar) eller trädgårdar (bottenvåningslägenheter)
Rymliga, ljusa och exklusiva utrymmen med förstklassiga finish och material
Parkeringsplatser och förråd
Gemensamt område med trädgård, pool, gym och evenemangsrum

lucasfox.se/go/bcn30126

Terrass, Swimming pool, Gym, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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I Joan Reventós Park, ett stort grönt område intill Collserola Natural Park

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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