
VERKOCHT

REF. BCN16624

3.400.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 55m² terras te koop in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

470m²
Plattegrond  

55m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijk huis met 5 slaapkamers met uitstekende
buitenruimte, stijlvol interieur en een prachtig uitzicht, te
koop in Sarriá-Sant Gervasi.

Dit prachtige huis ligt in de exclusieve gemeenschap Torre Vilana, in de omgeving van
het natuurpark Collserola in de zeer gewilde Zona Alta in Barcelona.

Onlangs gerenoveerd door de beroemde interieurstudio Vila Blanch, het prachtige
huis heeft vier verdiepingen, verbonden door een lift, en een grote buitenruimte om
van het prachtige uitzicht op de bergen en over de stad naar de zee te genieten.

De natuur ligt voor de deur, maar deze ontwikkeling heeft ook indrukwekkende
gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een terrein van 17.000 m² met grote
gazons, zwembaden, tennisbanen voor Padel, tennis, voetbal en een speeltuin voor
de kinderen.

Het huis is ontworpen voor luxe en comfort. Hoogwaardige materialen zijn onder
meer Listone Giordano parket- en walnoothouten lambrisering, terwijl de strakke
keuken apparatuur van zeer hoge kwaliteit omvat en badkamers tot een
adembenemende standaard zijn afgewerkt.

Fantastisch gebruik van glas brengt de binnen- en buitenruimtes samen en laat het
natuurlijke licht en het uitzicht naar binnen stromen. Heldere, natuurlijke tinten en
een slimme indeling van de kamers combineren een gevoel van ruimte met een
warme, gastvrije sfeer.

Er is een schat aan buitenruimte om van te genieten. Het grote terras in de tuin
wordt geflankeerd door de woonkamer en keuken, en een zonneterras van 30 m² op
de bovenste verdieping heeft een zomer-eetkamer en een barbecue. Beide hebben
een prachtig uitzicht, en intrekbare en verstelbare pergola's maken het eenvoudig
om te genieten van het perfecte klimaat tijdens een diner, entertainment of
ontspanning en genieten van de zonsondergang.

De semi-kelder heeft een speelkamer, servicegebieden, een garage met ruimte voor
meerdere auto's en een grote berging. Er is parkeergelegenheid voor 3 auto's buiten.
Gemoedsrust is verzekerd met 24-uurs bewaking en beveiliging.

lucasfox.co.nl/go/bcn16624

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Tennisbaan, Jacuzzi, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Lift, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Speelplaats,
Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Balkon,
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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