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2.275.000 € Appartement - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer Appartement met 80m² Tuin te koop in Pedralbes,
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5
Slaapkamers  

3
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijk duplexappartement met 5 slaapkamers te
koop naast internationale scholen in Pedralbes,
Barcelona.

Prachtig duplex appartement te koop in de prestigieuze wijk Pedralbes in Barcelona.
Met een aantal van de beste internationale scholen in de buurt, zou dit pand een
uitzonderlijk familiehuis op een exclusieve locatie in de stad zijn.

Verdeeld over 2 verdiepingen, toegang tot het appartement via de bovenste
verdieping, die de grote woon-eetkamer met een aangenaam uitzicht op de tuin en
een overvloed aan natuurlijk licht omvat. De volledig uitgeruste, moderne keuken
biedt afwerking van de hoogste kwaliteit en komt uit op het terras. De eerste van 5
slaapkamers, een tweepersoonskamer met ensuite badkamer en toegang tot een
tweede terras, maakt deze verdieping compleet.

Op de benedenverdieping ligt een ruime lounge in het hart van de ruimte en kan
worden omgebouwd tot 2 extra slaapkamers. De woonkamer is verbonden met 2
slaapkamers, elk met een eigen badkamer.

De buitenruimte is even indrukwekkend met tuinen, terrassen en een fantastisch
zwembad. Uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen in het gebouw zijn 24-
uursbeveiliging en een fitnessruimte. Het pand wordt ook geleverd met een handige
opslagruimte en 2 grote parkeerplaatsen in het gebouw.

Een heel bijzonder object met een bebouwde oppervlakte van 328m2, 50m2
opslagruimte, 80m2 tuin, 20 m2 terrassen. Niettemin op de officiële registratie heeft
het een oppervlakte van 256m2.

lucasfox.co.nl/go/bcn14601

Zwembad, Tuin, Terras, Gym,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gerenoveerd, Exterior, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
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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