
REF. BCN7721

2.300.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 102m² terras te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08034

3
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3
Badkamers  

213m²
Plattegrond  

102m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Gerenoveerd luxe duplex appartement te koop in de zeer
gewilde wijk Pedralbes in Barcelona, dichtbij de Avenida
Pearson. Met 2 parkeerplaatsen inbegrepen.

Deze fantastische duplex in Pedralbes is in oktober 2017 volledig gerenoveerd met de
beste kwaliteitsmaterialen en is in gloednieuwe staat gepresenteerd in een 4
verdiepingen tellend gebouw met 2 duplex-woningen en 2 ondergrondse
verdiepingen voor parkeerplaatsen en opslagruimten.

Deze elegante, luxe accommodatie biedt een ruime, glazen woonkamer, een eetkamer
die leidt naar een zonnige tuin van 102 m² die op zijn beurt leidt naar een
gemeenschappelijke ruimte en een zwembad. De woonkamer is verbonden met een
fantastische keuken die volledig is uitgerust met Gaggenau-apparatuur. De
slaapvertrekken op de begane grond zijn voorzien van 2 tweepersoonsslaapkamers -
een master-suite met een kleedkamer en de andere heeft een eigen badkamer, die
beide toegang geven tot een aangename tuin.

Op de begane grond vinden we een immense multifunctionele ruimte die kan worden
gebruikt als tv-kamer, speelkamer of logeerkamer en nog een slaapkamer suite. De
accommodatie heeft ook een handige bijkeuken.

De accommodatie beschikt over 2 grote, comfortabele parkeerplaatsen, een
opslagruimte en er is een conciërgedienst in het gebouw.

De locatie is onverslaanbaar, met de beste huizen, restaurants, internationale
scholen en clubs zoals de Royal Tennis Club van Barcelona en Polo Club. Het gebied
biedt gemakkelijke toegang tot het stadscentrum en de luchthaven via bus, trein en
metro.

lucasfox.co.nl/go/bcn7721

Zwembad, Tuin, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Service lift, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, 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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