
VERKOCHT

REF. BCN21205

2.200.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 90m² Tuin te koop in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08024

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

350m²
Plattegrond  

236m²
Perceeloppervlakte  

73m²
Terras  

90m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Zeer ruime designvilla van 275 m², met tuin, zwembad en
drie terrassen, één per verdieping, in het centrum van Vila
de Gracia.

De woning heeft een totale bebouwde oppervlakte van 275,74 m² verdeeld over drie
verdiepingen en heeft in totaal zes slaapkamers, drie met een eigen badkamer en in
totaal vijf badkamers en een toilet.

Op de begane grond bestaat de sociale ruimte van het huis uit een hal, een
woonkamer, een volledig uitgeruste open keuken met een bijkeuken, een
gastenslaapkamer met een eigen badkamer en een toilet. De industriële design
woonkamer met open haard heeft dubbele plafonds van 5,26 m, wat de ruimte een
ruimtelijkheid en een speciaal karakter geeft. Bovendien heeft het grote ramen in al
zijn hoogte die veel licht brengen dankzij de noordwest oriëntatie. Het heeft directe
toegang tot de tuin met een zwembad van 27 m² en een solarium / eetkamer van 90
m² in de zomer.

Een designtrap verdeelt de ruimte verticaal en leidt ons samen met de lift naar de
bovenste verdiepingen. Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers, een met
een eigen badkamer, een complete badkamer en een andere open ruimte die wordt
gebruikt als een speelkamer of studeerkamer met toegang tot een prachtig terras van
50 m². Deze ruimte kan ook worden ingeschakeld als een vierde slaapkamer.

Op de tweede verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met een grote kleedkamer
en een terras van 23 m² met jacuzzi.

De woning wordt vervolledigd door een polyvalente ruimte van 60 m² met een
logeerkamer, een badkamer, bijkeuken en nog een ruimte voor een machinekamer en
opslag van 20 m².

Het is een uniek stuk voor zijn architecturale ontwerp, dat de traditionele
architectuur van de eerste verdieping perfect combineert met de moderne van de
andere twee. Bovendien geniet het van veel ruimte en buitenruimtes, midden in het
centrum van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn21205

Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Rolstoeltoegankelijk,
Open haard, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, 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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	Zeer ruime designvilla van 275 m², met tuin, zwembad en drie terrassen, één per verdieping, in het centrum van Vila de Gracia.

