
REF. BCN22565

1.825.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Pedralbes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

218m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Charmant penthouse in een gerestaureerd Modernista-
gebouw, met gemeenschappelijke ruimtes met een
zwembad en drie parkeerplaatsen, in de beste woonwijk
van de wijk Pedralbes.

Zeer bijzonder penthouse van 218 m², gelegen in een gerenoveerd modernistisch
gebouw met veel charme en met alle moderne gemakken.

De architect Manuel Joaquim Raspall i Mayol bouwde in 1909 dit landgoed dat
momenteel wordt vermeld als architecturaal erfgoed van Barcelona. In 2005 werd het
volledig gerenoveerd en werden drie exclusieve huizen gecreëerd, hoewel
Modernista-elementen werden bewaard, zoals bloemen- en geometrisch
gebeeldhouwd, "trencadís" of mozaïekkeramiek en decoratieve smeedelementen.

De woning bevindt zich in het hoogste gedeelte van het gebouw. Het heeft een
begane grond en de bovenste verdieping van de toren. De hoge schuine plafonds en
antieke elementen geven alle ruimtes een grote persoonlijkheid. Het is een perfecte
combinatie tussen moderniteit en classicisme.

Op de begane grond van het huis, vanuit de lift hebben we toegang tot de grote hal.
Deze verdieping biedt een onafhankelijke keuken met een eiland, een mooie
woonkamer met twee grote kamers met grote ramen met uitzicht op Barcelona en
drie grote slaapkamers met eigen badkamers en inbouwkasten.

Op de bovenste verdieping vinden we een mooie hoogbouw met ramen aan alle vier
de zijden. Momenteel is er een woonkamer en een slaapkamer met een badkamer op
de zolder.

De woning wordt gecompleteerd door een grote berging van 23 m², drie
parkeerplaatsen, een fitnessruimte met douches en een Turks bad en een prachtige
tuin met gemeenschappelijk zwembad.

Het is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar iets heel exclusiefs en unieks, met
alle moderne gemakken.

lucasfox.co.nl/go/bcn22565

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Spa, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging, Balkon,
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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