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6
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5
Badkamers  

622m²
Plattegrond  

5.877m²
Perceeloppervlakte  

598m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijk huis met 3 verdiepingen met een zwembad
en een onovertroffen uitzicht in een bevoorrechte
omgeving van Vallvidrera.

Casa Pedreño is een uitzonderlijk pand uit het jaar 1988 en is een van de meest
exclusieve huizen in Vallvidrera. Het huis is ontworpen door architect Ramón
Sanabria en is ingericht met unieke stukken door Carles Riart. Vanaf de verhoogde
positie kunt u genieten van een spectaculair uitzicht op de zee en over Barcelona.
Bovendien geniet het huis volledige privacy, omdat het aan beide kanten door
bossen is omgeven en geen buren in de buurt heeft. Er is een grote tuin rondom het
huis met een veranda en een split-level terras met een zwembad. Het huis heeft 2
parkeerplaatsen in de garage en zonnepanelen op het dak om elektriciteit op te
wekken.

Het huis is verdeeld over 3 verdiepingen.

We worden verwelkomd in het huis op de entree verdieping door een hal met
toegang tot de garage en een lobby met adembenemend uitzicht op de stad. Deze
kamer maakt plaats voor een grote studio met een terras. Op weg naar beneden
vinden we hier een volledig open ruimte die verticaal door het huis loopt.
Halverwege is er een deur verborgen in de muur die uitkomt in een ruime bibliotheek
met een open haard en twee prachtige pilaren die persoonlijkheid toevoegen aan de
ruimte. De bibliotheek profiteert van toegang tot een stenen kelder.

Op de tweede verdieping vinden we twee slaapkamers met en-suite badkamers en
uitzicht op de tuin en de zee. Aan de andere kant is er de hoofdslaapkamer met een
eigen kleedkamer, toegang tot het terras met uitzicht op de zee en een mooie
badkamer met een jacuzzi en een douche met teakhout.

De begane grond biedt een ruime woonkamer met een klassieke open haard, een
grote eetkamer, keuken en studeerkamer. De gehele verdieping heeft toegang tot het
terras en de tuin. Naast de keuken vinden we aan de linkerkant het servicegebied
met een strijkkamer en een slaapkamer met een eigen badkamer.

Het terras heeft een veranda en een prieel met een panoramisch uitzicht over de
hele stad. Een pad leidt naar de bodem van de tuin waar het zwembad, de barbecue
en een glazen veranda met kleedkamer zich bevinden, een perfecte ruimte voor
feesten en partijen.

lucasfox.co.nl/go/bcn20357

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, 
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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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