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ÖVERBLICK

6 otroliga lyx villor i Sarrià med 5 sovrum, 6 badrum, en
trädgård, pool och vackra stadsvyer.

Sauc Residences, Barcelonas högst belägna bostadsutveckling ligger på en sluttning i
Sarrià, bara minuter från staden och ed otroliga vyer över Barcelona och havet.
Omgiva av en Natur Park, är de 6 villorna arrangerade i 3 grann par och har blivit
designade av en välkänd studio, Francisco & Damián Ribas Arquitectura.
Samtliga erbjuder 5 sovrum, 6 badrum och en trädgård med private infinity pool och
en skuggig veranda på bottenplan. Varje fastighet sträcker ut sig på mellan 480 m²
och 630 m² met ett underjordiskt service område och garage garage och hänförande
vyer över staden nedanför.
Vackra, nutida lyx hem i ett luftigt läge.
Höjdpunkter
Villor från 480 m² till 630 m²
Hög nivå av privathet
Klimat intelligent arkitektur
Individuell infinity pool
Eleganta högklassiga avslutningar (Bulthaup kök, Agape bad och Hansgrohe vaskar,
etc)

lucasfox.se/go/sauc-residences

OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta: Rendering

Hus/Villa Reserverad Våning 0 5 Sovrum 6 Badrum 630m², Terrass 73m² 2.48%
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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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