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2.400.000 € Appartement - Te koop - Exclusief aanbod | Alleen bij Lucas Fox beschikbaar
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 24m² terras te koop in Pedralbes,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

245m²
Plattegrond  

24m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Uitstekend huis met 4 en-suite slaapkamers met een
fantastisch terras van 24m2 en veel licht. Inclusief 3
parkeerplaatsen en een berging. Modern gebouw met
conciërgeservice in de exclusieve wijk Pedralbes.

Dit elegante appartement met een terras, met ruime en lichte kamers, is gelegen in
Pedralbes, in een modern gebouw uit 2011, met een groot portierkantoor met een
conciërge, twee liften (een van hen voor service). De woning beschikt over drie
parkeerplaatsen en een motorruimte. In een van de meest exclusieve buurten van
Barcelona. Het huis, met oriëntatie op drie winden, is gerenoveerd en wordt verkocht
met meubels, waardoor het ideaal is om er meteen te kunnen wonen.

Bij binnenkomst via de voordeur worden we begroet door een praktische hal met
ingebouwde kasten, daarnaast een ruime woon-eetkamer met natuurlijke
parketvloer en grote ramen die de entree van overvloedig natuurlijk licht vanuit ZO
toestaan. De kamerhoge glazen balkons zorgen voor licht en bieden toegang tot het
grote terras aan de voorzijde van 24 m2 met een chill-outruimte en een aangenaam
uitzicht op de zee, de tuinen en de omringende bomen, om te genieten van de rust en
de zon. Naast de woonkamer een kantoor met toegang tot een terras en ZO-
oriëntatie, wat een 5e slaapkamer zou kunnen zijn. De eetkamer is via een schuifdeur
verbonden met de moderne en functionele keuken met een kantoorgedeelte dat van
het uitzicht geniet als de deur open staat. De keuken heeft ook directe toegang tot de
hal.

Vanuit de hal hebben we toegang tot het nachtgedeelte, waar zich twee prachtige
tweepersoonsslaapkamers bevinden en suite aan SO, met eigen badkamer en
inbouwkasten. De hoofdslaapkamer is en-suite aan SO met een grote centrale ruimte
van kasten en een badkamer met ligbad en douche. Deze ruimtes zijn afgewerkt in
zachte, rustgevende tinten en kijken uit op de tuinen op de eerste verdieping. Een
eenpersoonskamer zonder bad is ideaal voor personeel of gasten. Ernaast is de
wasruimte met een strijkruimte en servicetoegang.

lucasfox.co.nl/go/bcn16936

Zeezicht, Terras, Prive garage,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Service lift,
Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning
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In de keuken en badkamers hebben we steengoed vloeren, parket in de rest van de
vloer. De woning beschikt over warme en koude lucht via warmtepompkanalen en
individuele verwarming door radiatoren. Aluminium ramen met climalit glas met
luchtkamer, gemotoriseerde zonwering en gemotoriseerde zonwering met
afstandsbediening. Hoogwaardige apparaten. Uw gemoedsrust is verzekerd dankzij
de 24-uurs beveiligingsservice en de conciërgeservice.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit fantastische appartement met een
terras met vier slaapkamers, een kantoor, drie grote parkeerplaatsen en een
fantastische berging op de begane grond in Pedralbes.
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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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