
REF. BCNR37418

19 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 12 Sovrum med 1,200m² Trädgård till uthyrning i Sarrià
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

12
Sovrum  

14
Badrum  

690m²
Planlösning  

2.400m²
Totalyta  

120m²
Terrass  

1.200m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Magnifik villa att hyra i Sarrià, med tolv rum, pool, vacker
1200 m2 trädgård och fantastisk utsikt över staden

Denna magnifika bostad på 690 m2 ligger på en sluttning i Sarrià, några minuter från
staden och med otrolig utsikt över Barcelona. Denna villa är omgiven av en naturpark
och är idealisk för att koppla av från stadslivet och njuta av naturen.

Interiören, öppen och modern i stil, ansluter till utsidan genom stora fönster. Villan
presenteras som en idealisk familjebostad som består av tolv sovrum med eget
badrum, två kompletta gästbadrum och en magnifik trädgård med en privat pool.

Vi når fastigheten genom trädgården med pool. Härifrån har vi magnifik utsikt över
staden och två dubbelrum med eget badrum till vänster med ett litet vardagsrum och
kök.

Vi fortsätter genom trädgården och kommer fram till husets huvudentré, där vi ser ett
modernt vardagsrum med spektakulär utsikt, härligt ljusinsläpp och direkt tillgång till
en mycket trevlig terrass, perfekt för sammankomster med familj eller vänner. Vi
hittar även två kompletta badrum för gäster och biorummet. Denna samma våning
har en rymlig och ljus matsal med tillgång till ett vackert och mysigt kök, fullt utrustat
med toppmoderna vitvaror och designmöbler, utmärkt för köksälskare.

Huset har en praktisk vattendel varifrån vi når servicedelen, bestående av två
sovrum, ett komplett badrum, vardagsrum, kök och matsal.

På första våningen hittar vi en dubbelsvit och tre exteriör dubbelrum, alla med
inbyggda garderober.

Dessutom har vi ytterligare två dubbelrum med snedtak och ett mycket funktionellt
kontor.

De två nedre våningarna inrymmer för sin del ett bekvämt och rymligt terrasserat
multifunktionsrum omgivet av fönster och en sovrumssvit med vardagsrum och kök.

Villan har eleganta exklusiva ytskikt och en arkitektonisk design som maximerar ljus
och luftkonditionering. Det är alltså en oklanderlig lyxvilla, med spektakulär utsikt
över staden och belägen i ett privilegierat läge i Sarrià.

lucasfox.se/go/bcnr37418

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig nu!

REF. BCNR37418

19 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 12 Sovrum med 1,200m² Trädgård till uthyrning i Sarrià
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

12
Sovrum  

14
Badrum  

690m²
Planlösning  

2.400m²
Totalyta  

120m²
Terrass  

1.200m²
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/bcnr37418
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.

REF. BCNR37418

19 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 12 Sovrum med 1,200m² Trädgård till uthyrning i Sarrià
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

12
Sovrum  

14
Badrum  

690m²
Planlösning  

2.400m²
Totalyta  

120m²
Terrass  

1.200m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Magnifik villa att hyra i Sarrià, med tolv rum, pool, vacker 1200 m2 trädgård och fantastisk utsikt över staden

