
VERKOCHT

REF. BCN24069

2.650.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 304m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

348m²
Plattegrond  

348m²
Perceeloppervlakte  

304m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Indrukwekkend gerenoveerd duplex penthouse met hoge
plafonds en een zonnig terras op een paar meter van
Passeig de Gracia in Barcelona.

Dit indrukwekkende appartement geniet maximale luxe en privileges, gelegen op de
bovenste twee verdiepingen van een gebouw in Eixample Rechts.

Het penthouse heeft hoge plafonds, grote heldere ramen en ruime kamers,
aangevuld met een groot terras. Het biedt uitzonderlijke woonruimtes in moderne
stijl die een warme en gastvrije sfeer creëren.

Bij binnenkomst in het appartement vinden we drie grote slaapkamers, waarvan één
met kleedkamer en badkamer en suite. Elke slaapkamer heeft toegang tot een eigen
terras. Twee andere badkamers maken deze eerste verdieping compleet.

De combinatie van een reeks neutrale kleuren en hout, aanwezig op beide
verdiepingen verbonden door een metalen trap, zorgt voor een consistent ontwerp
dat de indrukwekkende woonkamer verbindt met de moderne keuken op de bovenste
verdieping. Natuurlijk licht overspoelt de bovenverdieping via het fantastische terras
met chill-out ruimte, een ruimte die wordt gecompleteerd door een mobiele tent. Het
terras is een van de meest opvallende kenmerken van het penthouse, samen met de
jacuzzi, en biedt een prachtige en rustige privé-buitenruimte in het hart van
Barcelona.

Dit klassieke Eixample-gebouw wordt in uitstekende staat gepresenteerd en heeft
een conciërgeservice om uw rust dagelijks te garanderen.

Opgemerkt moet worden dat het huis is geregistreerd als 161 m² op de eerste
verdieping en 187 m² op de bovenste verdieping plus 49 m² terras en 12 m² berging.
Off plan hebben we een terras op de eerste verdieping van 34 m² en op de bovenste
verdieping van 162 m² aan de voet van de woonkamer en 108 m² op het dak.

Neem voor meer informatie contact met ons op

lucasfox.co.nl/go/bcn24069

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Jacuzzi, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Barbecue, 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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