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ÖVERBLICK

Magnifik lyxboende till salu i övre Sarrià, Barcelona, i ett
privat gated community med spektakulär utsikt.

Denna unika egendom erbjuder 5 stora dubbelrum, ett serviceområde, inomhus
parkering för 4 bilar och 3 förråd, stor pool, en vacker trädgård och en spektakulär
utsikt över Barcelonas stad.

En av Barcelonas mest framstående lyxfastigheter, den här utsökta bostaden till salu
ovanför Gamla stan Sarrià, har utformats enligt högsta standard och har vackra och
konstnärliga egenskaper av några av Barcelonas mest berömda designers, vilket
framgår av Architectural Digest (september 2005).

Byggdes 2002 i ett gated community med 24-timmars säkerhet hela året, erbjuder
detta unika hem ett mycket privat, avskilt residens med det bästa som lyxlivet har att
erbjuda. Fastigheten ligger på en magnifik tomt som innehåller ett huvudhus med 5
stora dubbelrum och personalkvarter, egen parkeringsplats, en frodig privat trädgård
konstruerad av en internationellt känd landskapsmästare, som mäter över 650 m²
(och inkluderar 100 år gammal linden och cypresser), och en utmärkt swimmingpool.

Huvudbyggnaden har 848m² byggnadsområde och är fördelat på 4 nivåer, inklusive
en slående ingång med en stenmur med vattenfunktion, inspirerad av Remington-
hotellet i Houston, en spektakulär mastersvit med vardagsrumsdel, bastu och hans
och hennes vingar, alla med sitt eget omklädningsrum och badrum, som alla omger
en imponerande utomhusvattenfunktion. Det finns flera nöjesrum, 2 terrasserade
terrasser, uteservering och fantastisk utsikt över staden, från flygplatsen till Vila
Olimpica. Bostaden är möblerad av Linley och några av de katalogiserade enheterna
kan köpas med fastigheten.

Säkerhet är en prioritet för invånarna i denna gated community. Dessa avskilda
grunder är omgivna av en stenmur som svänger mellan 4 m och 15 m vid högsta
punkten. Det finns också 16 infraröda kameror installerade på ett slutet TV-system.

Kontakta oss för mer information om denna mycket speciella egendom till salu i
Barcelona.

lucasfox.se/go/lfs6588

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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