REF. BCN16936

€2,650,000 Appartement - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 30m² terras te koop in Pedralbes,
Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Pedralbes » 08034
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Contact ons over deze woning
+34 933 562 989
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lucasfox.co.nl

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend 5-slaapkamer appartement te koop met
een fantastisch terras en een uitstekende natuurlijke
lichtinval.
Dit prachtige appartement met 3 verdiepingen is volledig gerenoveerd volgens de
hoogste standaard en ligt in het prestigieuze Pedralbes-gebied van de Zona Alta, de
meest prestigieuze wijk van Barcelona.
De lichte, ruime kamers profiteren van daglicht en een uitwendige distributie.
Kamerhoge ramen en deuren brengen de zon binnen en bieden gemakkelijke toegang
tot het grote voorterras van 30 m² met zijn rustige ontspanningsruimte en een
fantastisch panoramisch uitzicht over de stad naar de zee.
Zowel de woon- als de eetkamer en de grote kantoorbibliotheek hebben directe
toegang tot het terras, terwijl de fantastische keuken en ontbijthoek ook genieten
van een buitenkant en verbinding met de woonkamer en het uitzicht.
De andere kant van het appartement is de slaapzone en de drie prachtige exterieur
suites hebben allemaal inbouwkasten, zijn afgewerkt in zachte, ontspannende tonen
en kijken uit over de gemeenschappelijke tuinen. Een aparte slaapkamer en
badkamer is ideaal voor personeel of gasten, en de was is ook op deze verdieping.
Er zijn 3 parkeerplaatsen en een fantastische berging op de begane grond.
Gemoedsrust is verzekerd met 24-uursbeveiliging en een conciërgeservice.
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Zeezicht, Terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Inbouwkasten,
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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