
VERKOCHT

REF. BCN2841

795.000 € Penthouse - Verkocht
2 Slaapkamer Penthouse met 101m² terras te koop in Sant Gervasi - La Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

2
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2
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103m²
Plattegrond  

101m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Fris, modern duplex penthouse met een groot terras met
sensationeel uitzicht over Barcelona en gemakkelijke
toegang tot het stadscentrum.

In een rustige straat in de welvarende wijk Zona Alta in Barcelona, in een klassiek
modern gebouw dat dateert uit 1947, vinden we dit duplex penthouse van 103 m² te
koop. De accommodatie is gunstig gelegen op 5 minuten lopen van het station
Tibidabo en op 7 minuten van het station van Putxet, naast Blanquerna University, de
Salle Campus en Putxet Park.

Deze duplex biedt een lichte woonkamer, een aparte moderne, witte keuken en een
en-suite slaapkamer op de benedenverdieping. Op de bovenverdieping vinden we de
andere slaapkamer met eigen badkamer, momenteel in gebruik als open
studeerkamer, met directe toegang tot het terras. Het zou heel gemakkelijk zijn om
een muur op te richten die de slaapkamer van het trappenhuis scheidt voor meer
privacy.

Er zijn 2 en-suite badkamers in deze woning, een met een ligbad en de andere met
een douche; beide zijn goed gerenoveerd en in goede staat. Lichte houten vloeren, de
moderne trap en afwerkingen en de hoeveelheid natuurlijk licht zorgen samen voor
een aangename luchtige sfeer.

Het fantastische houten terras met veranda meet een royale 101 m² en biedt een
benijdenswaardige buitenruimte met werkelijk ongelooflijke uitzichten over de stad
Barcelona met de zee op de achtergrond.

Verder. het is mogelijk voor de nieuwe eigenaar om een parkeerplaats te verwerven
in de eigen straat van het gebouw en de woning wordt geleverd met een berging.

Zonnig, goed ingedeeld, nabij openbaar vervoer, parken en universiteiten.

lucasfox.co.nl/go/bcn2841

Zeezicht, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Klassieke bouwstijl, Verwarming, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
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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