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4 950 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 446m² Trädgård till salu i Pedralbes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Pedralbes »  08034
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5
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Trädgård
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ÖVERBLICK

Till salu spektakulära fyra våningar hus med privat
trädgård och pool, beläget i ett av de mest eftertraktade
områdena i Pedralbes, nära Pedralbes avenue.

Lucas Fox presenterar detta exceptionella parhus i Pedralbes, omgivet av privata
trädgårdar och träd i hjärtat av Ciudad Condal.

Huset, från 1989 och med funktionell design, är uppdelat i fyra våningar och utmärker
sig för ljusstyrkan och lugnet i sina rymliga rum. Dessutom erbjuder det exklusiva
bekvämligheter, såsom en 330 m² stor trädgård med pool, jacuzzi och grillplats;
ytterligare 96 m² trädgård; en master bedroom svit med omklädningsrum, terrass och
havsutsikt; tillgång till det gemensamma trädgårdsområdet med pool och tennisbana
samt ett garage med plats för fyra bilar och motorcyklar. Huset ingår i en privat
förening med flera hus, som vi kommer åt genom en 24-timmars säkerhetskontroll.

Om vi kommer med bil går vi in genom en ramp till det privata underjordiska garaget i
inhägnaden efter att ha passerat passerkontrollen, som har 81 m², två vikdörrar och
kapacitet för fyra bilar och motorcyklar. Från garaget är det enkel tillgång till hissen
och trappan som kommunicerar med alla våningsplan. Resten av källaren består av
en källare-matsal, ett skafferi, ett servicerum med badrum och ett gym.

För sin del är fotgängare direkt från gatan. Efter att ha korsat en välskött och trevlig
trädgård på 96 m² hittar vi huvudentrén och serviceentrén. Bottenvåningen, belägen i
trädgårdsnivå, rymmer en elegant hall som ger tillgång till alla rum. I det här området
ser vi också en presidenttrappa, hiss och en vänlig toalett. Därefter hittar vi ett
rymligt och soligt vardagsrum med två rum i söderläge, med stora fönster mot
trädgården och en balkong mot verandan med soffor.

Skjutdörrar gör att vardagsrummet kan förenas med den rymliga formella matsalen,
som ansluter till köket och verandan. Köket, med kvadratisk planlösning, är rymligt
och ljust. Dessutom har den reformmöjligheter, ett kontorsområde och en liten
innergård. Bredvid hittar vi servicetillgången och dess sovrum med badrum.

lucasfox.se/go/bcn39320

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett, Padel-bana,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong
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Vi når första våningen från hallen, där vi hittar en central distributör. På denna
våning har vi den rymliga master bedroom-sviten med två kompletta badrum, som
har ett omklädningsrum och tillgång till den 7,50 m² stora terrassen med havsutsikt.
Bredvid har vi ett dubbelrum som idag används som kontor. Våningen kompletteras
av ett stort dubbelrum med eget badrum med ett omklädningsrum och ett komplett
badrum.

Därefter kommer vi åt andra våningen, ett enkelrum under det sluttande taket med
två dubbelrum med en mezzanin och tillgång till en 16 m² stor terrass med havsutsikt.

Bland dess exklusiva ytbehandlingar lyfter vi fram travertinmarmor och massiva
parkettgolv, material som ger en varm touch till rummen och de vackra vita
tegelfasaderna i trädgårdens gröna. Likaså är den utrustad med luftkonditionering,
radiatorvärme, tvåglasfönster och larm, vilket garanterar din maximala komfort när
som helst.

Kort sagt, det är ett extraordinärt lyxhus med en stor trädgård och gemensam pool i
ett av de bästa stadsdelarna i Barcelona.

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