
UTHYRD

REF. BCNR27399

18 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 1,450m² Trädgård till uthyrning i Sant
Gervasi - La Bonanova
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

6
Sovrum  

5
Badrum  

961m²
Planlösning  

302m²
Terrass  

1.450m²
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

Magnifik designvilla på nästan 1000 m², med
högkvalitativa ytor och en 1450 m² trädgård, 5 sovrum
plus ett servicesovrum, 5 badrum och 2 toaletter. Den har
parkering för 6 bilar, pool, gym, lusthus sommar och
bibliotek.

Huset har flera ingångar, med hiss eller med en av de tre trapporna.

På bottenvåningen hittar vi ett stort vardagsrum med öppen spis, omgiven av stora
fönster och med tillgång till trädgården. Den har en infinity-pool och en vacker
trädgård med Medelhavsarter, som ett olivträd över 600 år gammalt och två
fantastiska gråtpilar intill poolen. Dessutom erbjuder den utsikt över hela Barcelona.

När du återvänder till interiören är köket utrustat med Gaggenau-apparater,
gasspisar och en 70 centimeter ugn och har en informell matplats. Det har också
tillgång till en sommarveranda och ansluter till matsalen. På ena sidan bredvid
hissen och huvudtrappan hittar vi en toalett. Golvet kompletteras med biblioteket,
som är fördelat på två våningar och erbjuder utsikt över trädgården, Torre de
Bellesguard av den berömda arkitekten Antoni Gaudí och bergen.

Övre våningen rymmer familjens sovrum. Å ena sidan hittar vi en dubbel svit med
omklädningsrum och badrum med dusch och badkar, toalett och bidé. Från
sovrummet har vi tillgång till terrassen täckt med trägolv och med magnifik utsikt
över Barcelona, upp till havet.

Nattområdet inkluderar fyra andra dubbelrum, tre av dem svitstyp, med utsikt över
Barcelona och ett av Collserola och med inbyggda garderober. Fönstren har
Gradhermetic-persienner.

I det nedre området hittar vi det som tidigare användes som ett gym med toalett och
verktygs- och strykområdet, utrustat med Miele-apparater. På ena sidan finns det
serviceområdet med naturligt ljus, som inkluderar ett dubbelrum med eget badrum
med dusch.

Villan kompletteras med en parkering för 6 bilar. Huset har säkerhet, med åtkomst
och perimeter kontroller.

lucasfox.se/go/bcnr27399

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Bibliotek

Minimum uthyrnings period: 36 månader.
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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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	Magnifik designvilla på nästan 1000 m², med högkvalitativa ytor och en 1450 m² trädgård, 5 sovrum plus ett servicesovrum, 5 badrum och 2 toaletter. Den har parkering för 6 bilar, pool, gym, lusthus sommar och bibliotek.

