
VERKOCHT

REF. BCN17043

2.700.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa met 423m² Tuin te koop in Sant Gervasi - La Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

293m²
Plattegrond  

531m²
Perceeloppervlakte  

423m²
Tuin

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Elegant huis met 6 slaapkamers, een tuin en een prachtig
uitzicht over de stad en de zee, te koop in de Zona Alta in
Barcelona.

Deze prachtige halfvrijstaande eengezinswoning is een oase van stijl, charme en
comfort in een rustige woonwijk in de prestigieuze Zona Alta in Barcelona. Het pand
is in uitstekende staat, maar zou ook geschikt zijn voor renovatie om een werkelijk
spectaculair herenhuis te creëren.

Dit grootse gebouw is gebouwd in een klassieke stijl met warme zandsteentinten en
heeft uitgebreide binnen- en buitenruimtes over vier verdiepingen, met een mooie,
karaktervolle tuin en een dakterras met prachtig uitzicht op de bergen, de stad en de
zee.

De onderste twee verdiepingen hebben toegang tot de tuin en beide hebben stijlvolle
buitenruimtes waar u kunt genieten van het gazon, volwassen bomen en een terras.
De gespleten bogen van de begane grond bedekken de achterkant en zijkant van het
huis, terwijl een stenen buitentrap leidt naar het charmante terras met tuinhuisje dat
uitkijkt op de tuin.

Binnen overspoelen zeer grote ramen het huis met natuurlijk licht en dit gevoel van
heldere ruimtelijkheid wordt versterkt met witte muren en parketvloeren die perfect
samengaan met contrasterende kleurblokken in de mooie keuken en stijlvolle
designelementen overal.

Op het derde niveau bevinden zich de slaapkamers, en daarboven een was- en
wasruimte die uitkomt op het dakterras, dat een prachtig panoramisch uitzicht over
Barcelona heeft en een leeg canvas is met uitzonderlijk potentieel voor conversie
naar een fantastische amusementsruimte.

De zijkant van het huis op de begane grond is ruim en interessant met een discrete
ingang, veel bomen en planten en een overdekte parkeerplaats voor een auto.

lucasfox.co.nl/go/bcn17043

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Alarm, 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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