
REF. BCN5899

3.900.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Pedralbes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

1.100m²
Perceeloppervlakte

+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

Fantastisch avantgardistisch huis met afgelegen luxe in
de prestigieuze wijk Pedralbes in Barcelona.

Dit prachtige huis met 3 verdiepingen combineert het beste in moderne luxe met een
fantastische locatie met uitzicht op de stad. Van een rustig zwembad en een tuin tot
een spectaculair dakterras, deze accommodatie is de perfecte gezinswoning.

Opvallende kenmerken zijn er in overvloed met veel ruimte, heldere, natuurlijke
kleuren en veelvuldig gebruik van glas dat helpt het huis te laten overstromen met
natuurlijk licht. Buiten zorgen groen en volwassen bomen voor een landelijke rust die
de glooiende groene heuvels van het natuurpark Collserola voor de deur
weerspiegelt.

Dit is een huis om te genieten van het mediterrane klimaat, met intrekbare glazen
wanden die uitkomen op een mooi zwembad dat is omgeven door tuinen,
ontspanningsruimtes en een buitenkeuken die voor meer plezier zorgt.

De terrassen op de bovenverdieping bieden een eigen buitenruimte en laten de
uitzichten zien die volledig worden onthuld vanaf het dak, waar u kunt ontspannen
op een ligstoel of in de jacuzzi terwijl de hele stad voor u ligt.

De drie verdiepingen zijn verbonden door een lift en een slanke glazen trap en
uitzonderlijke pasvorm en afwerking is zichtbaar van boven tot onder. De master
bedroom suite is bijzonder opmerkelijk, met zijn aparte kleedkamer en
designbadkuip.

De ruimte is vol en wordt benadrukt door een adembenemende bibliotheek met twee
verdiepingen met grote ramen en een grote tv-kamer en studeerkamer met gewelfde
plafonds. Innovatief gebruik van glas is wijdverbreid en omvat een scherm dat kan
worden gebruikt om de eetkamer en de woonkamer te verdelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn5899

Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Speelplaats, Inloopkast,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Barbecue,
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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