
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. BCN39205

3 990 000 € Hus/Villa - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 572m² Trädgård till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

5
Sovrum  

6
Badrum  

589m²
Planlösning  

572m²
Trädgård

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Till salu exklusiv enfamiljsvilla i Sarrià, med 535 m2, fyra
våningar, trädgård och pool

Lucas Fox presenterar detta exklusiva enfamiljshus beläget i ett av de bästa
stadsdelarna i Barcelona. Det erbjuder utmärkt familjeliv nära Collserola naturpark,
eftersom det kombinerar lugn och avskildhet med enkel tillgång till stadens centrum.

Denna villa är ett av fyra stora hus som utgör detta exklusiva samhälle. Närmare
bestämt har detta hus stora privata trädgårdar med pool, terrasser och vacker utsikt
över Barcelona.

Huvuddagområdet ligger på bottenvåningen. Den består av ett stort vardagsrum,
bibliotek och fullt utrustat kök med kontor. Huset är för sin del omgivet av en stor
trädgård med pool och en stor täckt veranda.

På första våningen hittar vi det lyxiga master bedroom, med ett omklädningsrum och
ett dubbelt badrum, samt två dubbelsviter med privata badrum, de delar också ett
rum som för närvarande används som spelrum och arbetsrum. Alla dessa rum har
stora fönster som erbjuder en imponerande utsikt över Barcelona.

På övervåningen har vi ett stort vardagsrum med gym, komplett badrum, bardisk och
ett solarium med 360º utsikt över Barcelona.

På bottenvåningen finns fritidsrum eller gym, vattenavdelning med tvättstuga och
servicerum med badrum. Detta enorma utrymme har också ett garageområde med
plats för sex bilar och ett 16 m² stort förråd.

Huset designades till en hög standard, med funktioner inklusive högkvalitativa
aluminiumsnickerier, motoriserade persienner, larm, vattenavhärdare och
luftkonditionering.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka denna exklusiva fastighet.

lucasfox.se/go/bcn39205

Trädgård, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong

REF. BCN39205

3 990 000 € Hus/Villa - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 572m² Trädgård till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

5
Sovrum  

6
Badrum  

589m²
Planlösning  

572m²
Trädgård

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

https://www.lucasfox.se/go/bcn39205
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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