
VERKOCHT

REF. BCN6912

2.750.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa met 208m² terras te koop in Pedralbes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08006

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

442m²
Plattegrond  

208m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Elegant huis met 6 slaapkamers, een grote garage, een
terras en een zoutwaterzwembad, met een prachtig
interieur en een uitstekende locatie in Pedralbes.

Dit in Engelse stijl opgetrokken bakstenen huis in Pedralbes, dicht bij Los Tilos, heeft
een bebouwde oppervlakte van 442 m² en is gebouwd in 1988. Het biedt een mooi
uitzicht op het Koninklijk Paleis en de William Shakespeare-tuinen. Het ontvangt veel
natuurlijk licht in alle ruime kamers en heeft een terras en een patio met een eigen
zoutwaterzwembad.

Het huis, met een interieur ontworpen door Estrella Sallieti, heeft 4 niveaus plus een
kelder, met een lift die alle behalve het hok met elkaar verbindt.

We komen op de begane grond en hier vinden we een mooie split-level woon- en
eetkamer met houten vloeren en een charmante open haard. Hiernaast bevindt zich
een gastentoilet en de ruime moderne Allmilmo-keukenset met een Silestone-
werkblad en Miele gas- en inductiekookplaat, een Kupperbush-oven en een Siemens-
vaatwasser. Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot de prachtige versierde
patio met een eet- en zithoek op een niveau en een paar treden naar beneden naar
de ligstoelen en het zoutwaterzwembad.

Op de eerste verdieping zijn 3 suites met een grote slaapkamer, elk met een eigen
badkamer en een met een bijgebouw. De tweede verdieping is bezet door een
prachtige slaapkamer suite met een prachtige lichte studie, een grote kast en een
eigen badkamer.

Er is een grote lounge op de zolder en de kelder biedt een grote ruimte voor
servicemedewerkers met een badkamer, vervolgens de machinekamer en een garage
voor 3-4 auto's. Het huis heeft een alarmsysteem, waterboiler en tank en is afgewerkt
met zeer hoogwaardige afwerking.

Een bijzonder charmant en elegant familiehuis in Pedralbes.

lucasfox.co.nl/go/bcn6912

Zwembad, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Alarm, Airconditioning

REF. BCN6912

2.750.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa met 208m² terras te koop in Pedralbes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08006

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

442m²
Plattegrond  

208m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/bcn6912
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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