
VERKOCHT

REF. BCN15653

2.300.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 312m² terras te koop in Eixample Links
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08036

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

245m²
Plattegrond  

312m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Fantastisch modernistisch appartement op het
prestigieuze gouden plein van Eixample in Barcelona.

Dit is een stukje geschiedenis van Barcelona in het hart van de stad, een grootse
woonruimte die alle moderne luxe biedt, maar haar modernistische erfgoed en
glamour behoudt.

Dit prachtige pand is gevestigd in een monumentaal pand in de prestigieuze wijk
Eixample, dat dateert uit de 20e eeuw. Het heeft de kenmerken van een tijd waarin
architectuur vooral draaide om creativiteit en spektakel. Modernistische details zijn
er in overvloed, inclusief ingewikkelde smeedijzeren balkons, hoge plafonds,
mozaïekvloeren en geweldig stenen en glas in lood.

De recente renovatie integreert al deze historische details naadloos in een
woonruimte die comfort en stijl van de 21e eeuw biedt. De adembenemende
gemeenschappelijke ruimtes met spectaculaire trappen, het conciërgestation en de
klassieke liftbehuizing ademen de stijl en verfijning waarvoor Barcelona wereldwijd
beroemd is, en dit gevoel van geschiedenis gaat door in het appartement.

Het gevoel van elegante ruimte wordt versterkt door verhoogde plafonds en
imposante ramen en deuren op volledige hoogte die het natuurlijke licht binnen
laten stromen. De woonruimtes zijn groot en veelzijdig, en de slaapkamers zijn
toegankelijk via de centrale gang die naar de keuken leidt, een werkelijk
spectaculaire kamer gebouwd rond een innovatieve en uitnodigende centrale
zithoek.

De keuken komt uit op een prachtige glazen galerij met uitzicht op het spectaculaire
terras van 184 m² met houten vlonders, een privilege dat wordt genoten door de
appartementen op de benedenverdieping van de Eixample.

Grote binnenruimten vormden een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig
ontwerp van visionair architect Ildefons Cerdà en dit appartement profiteert van een
rustig, royaal bemeten buitengebied dat perfect is om uit te rusten of te entertainen.

Er zijn ook drie prachtige balkons aan de voorzijde van het gebouw, perfect om de
wereld voorbij te zien gaan en de bezienswaardigheden en geluiden van de stad te
omarmen.

lucasfox.co.nl/go/bcn15653

Terras, Conciërge service, Lift,
Hoge plafonds, Monumentale details,
Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Uitzicht, Verwarming
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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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