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ÖVERBLICK

Majestätisk villa i nyklassicistisk stil, med 724 m²
innerutrymme och en trädgård på 1 000 m² med pool och
utsikt över staden Barcelona, till salu i Pedralbes.

Denna majestätiska villa i nyklassicistisk stil mäter 724 m² och står på en tomt på mer
än 2 000 m², belägen i ett privilegierat område i stadsdelen Pedralbes. Här hittar vi
de mest exklusiva husen, samt välrenommerade skolor och handelshögskolor. Dess
läge, vid foten av naturparken Collserola, ger enkel tillgång till naturen och dess höga
läge erbjuder en otrolig utsikt över Barcelona och havet.

Elegansen i detta hus återspeglas både i dess sofistikerade interiörer och dess
exteriör, med dess imponerande dubbeltrappa och extraordinära entré med stora
arkader i "Dolce Vita"-stil. Hela våningen är omgiven av terrasser och
trädgårdsområden på olika nivåer, med en stor uppvärmd pool, grill, solarium och
sommarmatplats.

Inne i hemmet hittar vi eleganta material som marmor och handsnidade massiva ek.
Högt i tak med lister, träslöjd i klassisk stil, smidesräcken, konst, exklusiva möbler och
strömbrytare och uttag med bårder och lyxiga ytbehandlingar; det finns ingen detalj
som har förbisetts i de distingerade och sofistikerade interiörerna.

Husets 4 våningar är förbundna med en attraktiv trappa, samt en hiss. Undervåningen
har separat ingång och är avsedd för parkering med plats för 3 stora bilar,
installationsrum, servicepersonalskök, toalett och vinkällare. På bottenvåningen
leder en rymlig hall till det imponerande vardagsrummet med öppen spis. På första
våningen hittar vi tre rymliga rum med eget badrum, varav två har utgång till balkong.
Juvelen i kronan är master-sviten, som upptar hela ytan på översta våningen och har
en kontorsdel, ett omklädningsrum och ett dubbelt badrum med ett imponerande
onyxbadkar.

Naturligt ljus finns i överflöd i hela huset eftersom det njuter av solexponering på
alla fyra sidor. Huset är perfekt luftkonditionerat, med kanalluftkonditionering och
golvvärme, samt radiatorer. Säkerhet är ett annat element att lyfta fram, med ett
larmsystem med sensorer, säkerhetskameror och säkra dörrar.

För mer information eller för att besöka denna unika fastighet med trädgård och pool
i Pedralbes, tveka inte att kontakta oss.

lucasfox.se/go/bcn34202

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Skönhets salong, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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