
VERKOCHT

REF. BCN6727

3.700.000 € Huis / Villa - Verkocht
7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in El Putxet, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Putxet »  08023

7
Slaapkamers  

5
Badkamers  

718m²
Plattegrond  

877m²
Perceeloppervlakte

+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

Modernistische villa met 7 slaapkamers, ontworpen door
de architect Bassegoda, een leerling van Antoni Gaudí,
van 718 m² op een perceel van 877 m² met een
privézwembad, gelegen in het Turo del Putxet-park.

Deze elegante privéwoning dateert uit het jaar 1900 en ligt op een fantastische
locatie in het Turo del Putxet-park, omgeven door een prachtige privétuin met
weelderige bomen en een gebied met natuurstenen, een zwembad, een barbecue en
een eethoek in de openlucht.

Deze villa met 3 verdiepingen biedt uitzicht op de stad en hoewel het interieur wel
wat bijgewerkt moet worden, bieden de ruime kamers met natuurlijk licht, hoge
plafonds en aantrekkelijke historische kenmerken een enorm renovatiepotentieel.

Op de begane grond vinden we een grote hal die leidt naar een woonkamer -
eetkamer met toegang tot de tuin, een bibliotheek, de grote eetkamer en tenslotte de
woonkeuken met toegang tot een binnenpatio, kelder, berging en machinekamer. Op
de eerste verdieping vinden we 2 slaapkamers met eigen badkamer en uitzicht op de
tuin en nog 3 slaapkamers aan de buitenzijde. Het hele pand straalt geschiedenis en
klasse uit, van de prachtige plafondlijsten, het gebogen raam en de
mozaïekvloertegels in het interieur tot de elegante hoge palmen en decoratieve
elementen buiten.

De tweede verdieping biedt een gastenzolder met aparte ingang via buitentrap en
een terras met uitzicht op het park.

Een uniek modernistisch huis op een zeer bevoorrechte locatie in Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn6727

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, 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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