
REF. BCN5195

2.900.000 € Penthouse - Te koop
5 Slaapkamer penthouse met 184m² terras te koop in Sant Gervasi - Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

393m²
Plattegrond  

184m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Prachtig duplex penthouse met buitengewone
buitenruimte in Barcelona&#39;s Zona Alta met 360º
uitzicht op de stad.

Dit sensationele 380 m² duplex penthouse-pand ligt op een prachtige locatie in de
welvarende wijk Zona Alta in Barcelona, met 360º uitzicht op de stad en gemakkelijke
toegang tot het openbaar vervoer. Het bevindt zich in een goed onderhouden gebouw
met 2 liften en een conciërgeservice.

De begane grond herbergt een grote hal met een wenteltrap naar de bovenste
verdieping, een zeer ruime woonkamer - eetkamer met een terras van 20 m² en een
aparte keuken met een andere eetkamer, bijkeuken en strijkruimtes en een dienst
slaapkamer en badkamer. De dag- en nachtzones van de accommodatie zijn duidelijk
gescheiden voor het gemak. Er zijn 2 tweepersoonskamers met eigen badkamer en 2
extra tweepersoonskamers met een gedeelde badkamer. Alle 4 slaapkamers zijn
badend in natuurlijk licht en hebben een goede afmeting.

De bovenste verdieping onthult een prachtige glazen lounge, genietend van het
indrukwekkende uitzicht, een studeerkamer en een complete badkamer. Vanaf hier
hebben we toegang tot het enorme wrap-around terras met een prachtig uitzicht,
aangelegde gebieden en eindeloze mogelijkheden.

De accommodatie heeft 2 dubbele parkeerplaatsen en een opslagruimte bij de prijs
inbegrepen, met directe lift naar het penthouse.

Met enige modernisering van het interieur kan dit pand gemakkelijk een uitstekende
luxe woning worden met enkele van de beste uitzichten in de Catalaanse hoofdstad.

Volgens de plattegronden is de volledige oppervlakte van het appartement 380 m²,
met 300 m² op de onderste verdieping plus het terras van 20 m² en 80 m² op de
bovenste verdieping plus 203 m² tuinruimte en 157 m² op het dakterras die is voor
exclusief gebruik van de eigenaar. Het pand is geregistreerd met 227 m² binnenruimte
en een terras van 20 m² (de bovenverdieping is niet geregistreerd).

lucasfox.co.nl/go/bcn5195

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Service lift, Exterior,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 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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