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Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa met 459m² Tuin te koop in Sarrià, Barcelona
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5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

750m²
Perceeloppervlakte  

107m²
Terras  

459m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Eeuwwisseling Modernista-paleis met panoramisch
uitzicht in de exclusieve wijk Pedralbes in Barcelona.

Dit prachtige pand is in 1902 gebouwd door de beroemde architect Maurici Augé en
heeft veel van zijn originele kenmerken behouden. Volledig gerestaureerd in 2000 en
de afgelopen jaren gebruikt als een privéclub, kan het gemakkelijk worden teruggezet
in de oorspronkelijke vorm om een prachtig huis te bieden.

De opvallende architectuur onderscheidt zich in een wijk die bekend staat om zijn
karakteristieke woningen. De sierlijke gevel en zorgvuldige detaillering zijn
kunstwerken met tegels en ingewikkelde smeedstukken die de stijl van de andere
beroemde architect Antoni Gaudí van de stad weerspiegelen.

Tegelijkertijd creëren gewaagde, doelgerichte lijnen een gevoel van kracht. Het
fantastische torentje benadrukt het gevoel van een kasteel en leidt naar een
dakterras met 360º uitzicht over Barcelona, van de haven en de zee tot Montjuїc, de
berg Tibidabo en het natuurpark Collserola.

De onderste drie verdiepingen huis de belangrijkste accommodatie en omvat hoge
plafonds en een open haard. De tweede verdieping, die momenteel wordt gebruikt
als een onafhankelijke studio, is ideaal voor verbouwing in twee prachtige suites. Dit
niveau heeft ook een prachtig uitzicht en een terras.

Buiten in de beschutte tuin worden een prachtig zwembad, een overdekt terras en
ontspanningsruimtes omlijst door tuimelende bougainville en volwassen bomen. Er is
ook een grote garage voor 5 auto's.

lucasfox.co.nl/go/bcn11597

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Verwarming, Uitzicht, Renovatie object,
Open haard, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning, 
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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