
VERKOCHT

REF. BCN3176

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 76m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08021

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

257m²
Plattegrond  

76m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Spectaculair penthouse in een modernistisch
hoekgebouw met uitzicht over de stad Barcelona, de zee
en de heuvels.

Prachtig gloednieuw penthouse in een prachtig modernistisch hoekpand van rond de
eeuwwisseling met een conciërgeservice in het hart van de wijk Eixample, aan de
Avenida Diagonal.

Deze prachtige woning heeft een bebouwde oppervlakte van 257 m² plus 76 m² eigen
buitenruimte verdeeld over 2 terrassen op hetzelfde niveau als het appartement en
een achterbalkon. Het appartement is zorgvuldig gepland en ontworpen en afgewerkt
met exclusieve materialen en vakmanschap van een 5-sterrenhotel.

Er zijn 2 ingangen naar het pand, de hoofdingang en de dienstingang. Het woon-, eet-
en keukengedeelte is volledig open met een aparte bijkeuken en een gastentoilet. De
keuken is ingericht met hoogwaardige apparatuur en wijnopslag (Miele) en Italiaans
design keukenmeubilair van Modulnova. De badkamers hebben ook een elegante,
hoogwaardige afwerking en hangende toiletten.

De 3 slaapkamers met eigen badkamer, die allemaal geluiddicht zijn, hebben toegang
tot de terrassen. Het pand biedt uitzicht op zee en de hele dag zon dankzij het
zuidoostelijke aspect.

Het pand wordt verkocht met inbouwkasten, tv's en een ingebouwd Sonos-
geluidssysteem voor meerdere locaties dat wordt bediend met een Samsung-tablet,
chromen schakelaars en stopcontacten uit het VK, dimmers in alle kamers met
scène-instellingen en K-line externe ramen en deuren met ingebouwde,
geautomatiseerde buitenzonwering.

Een prachtig nieuw penthouse-pand met 2 grote terrassen in het hart van de
Eixample.

lucasfox.co.nl/go/bcn3176

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Service lift,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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