
REF. BCN39034

2 400 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 67m² Trädgård till salu i Sant Gervasi - La Bonanova
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

4
Sovrum  

4
Badrum  

455m²
Planlösning  

250m²
Totalyta  

90m²
Terrass  

67m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Soligt och rymligt enfamiljshus från 2004, helt exteriört
och med fyra dubbelrum (före fem), ett av dem med eget
badrum; stor terrass; Trädgård på framsidan med jacuzzi
och veranda med relaxavdelning och garage för tre bilar
och motorcyklar. Mycket nära co

Detta moderna och funktionella enfamiljshus, fäst på ena sidan, är uppdelat i fyra
våningar och ett solarium som är förbundna med hiss och trappor. Dess totala yta är
455 m  , varav 113 m  motsvarar garage för tre bilar och motorcyklar och 77 m  till
förråd och tvättyta. Byggd 2004 på en 250 m  tomt, den har en underbar 157 m 
terrass som vetter mot havet med jacuzzi och trädgård. Det ligger i stadsdelen La
Bonanova, nära prestigefyllda högskolor och universitet, kollektivtrafik, affärer och
medicinska och sportcenter. Detta speciella 265 m  hus är uppdelat i tre våningar och
erbjuder en mycket funktionell design, med ett resultat fullt av mycket välkomnande
personlighet. Ljusstyrkan och lugnet i dess rum sticker ut, eftersom de alla är
exteriöra. Dessutom har huset exklusiva bekvämligheter, såsom en täckt yta med
fällbara markiser med soffor, bord och fri utsikt; fyra dubbelrum; tre badrum och en
toalett.

Tillgång för fotgängare till huset sker via en gångväg. Bottenvåningen, på gatuplan, är
en mellanvåning, med hall med inbyggd garderob, hiss, trappor och en korridor som
leder till ett badrum med badkar, ett exteriört dubbelrum med en inbyggd garderob,
en dubbelrum med inbyggd garderob och utsikt över havet samt ett badrum med
dusch som vi når från båda rummen. Ursprungligen var sovrummet med havsutsikt
två separata sovrum. Denna anläggning har å sin sida parkettgolv.

Den första våningen består av två exteriör dubbelrum. Den ena används som kontor
och har tillgång till badrummet och den andra är mastersviten med utsikt över
trädgården och havet och ett komplett badrum med dusch och omklädningsrum.
Precis som det förra har detta golv parkettgolv. Trappan och hissen leder till dess
fantastiska terrass, perfekt för ett solarium och en solstol, bakom vilken
utomhusluftkonditioneringsmaskinerna finns.

lucasfox.se/go/bcn39034

Havsutsikt, Trädgård, Terrass, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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Nedre våningen ligger på trädgårdsnivå. På den här våningen, med ett öppet koncept
med krämmarmorgolv, hittar vi en välkomsttoalett; det moderna köket med ett
kontor integrerat i ön, exklusiva vitvaror, ett amerikanskt kylskåp och en fläkt på 1,2
m; matsalen, och det mysiga vardagsrummet med breda skjutdörrar och i nivå med
den underbara terrassen på 90 m  med trägolv för exteriör. Uteområdet kan avnjutas
hela året tack vare dess fina orientering och tystnad. Verandaområdet sticker ut med
sina hopfällbara markiser, ett stort bord och en chill out-del med soffor, små bord
och jacuzzi, samt oslagbar utsikt över Bellesguard-tornet, ett verk av Antoni Gaudí. En
nivå under, den trädbevuxna trädgården erbjuder avskildhet och ett mycket trevligt
grönområde.

Källaren, som nås med hiss och trappor, har ett stort 77 m  multifunktionsförråd med
en tvättyta och ett stort 113 m  privat garage för tre bilar, motorcyklar, cyklar eller
skotrar.

Huset har kanaliserad luftkonditionering, värme med radiatorer med blandad panna,
aluminiumfönster med climalitglas, motoriserade persienner, säkerhetssystem och
parkett-, marmor- och stengodsgolv.

Det är ett extraordinärt hus med trädgård, terrass, solarium och privat garage i ett av
de bästa stadsdelarna i Barcelona. Kontakta oss för att besöka detta lyxiga hus.
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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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