
VERKOCHT

REF. BCN8925

1.875.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Penthouse met 108m² terras te koop in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

232m²
Plattegrond  

108m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Onberispelijk luxe penthouse met 5 slaapkamers met veel
natuurlijk licht, prachtig uitzicht op de stad en de zee, een
elegant interieur en 2 terrassen in de wijk Sant Gervasi-La
Bonanova.

Dit exclusieve, prachtig gerenoveerde penthouse ligt op een bevoorrechte locatie in
de wijk Sant Gervasi - La Bonanova van Barcelona Zona Alta, een zeer gewilde
woonwijk dicht bij Tibidabo, internationale scholen, chique boetieks en high-end
restaurants.

Dit elegante pand, in een statig gebouw, heeft 2 terrassen waar we kunnen genieten
van een spectaculair uitzicht op de zee, Tibidabo en de hele stad Barcelona.

Binnen vinden we een stijlvol interieur en luxe afwerkingen met de allerbeste
materialen en meubels. Bij binnenkomst leidt een hal naar een prachtige, zeer lichte
split-level woonkamer met een open haard en toegang tot het zonnige voorterras van
13 m² dat is uitgerust met een buiteneethoek en een kinderzwembad met uitzicht op
zee op de achtergrond. Ook vinden we in deze ruimte een gastentoilet en bergruimte.

De moderne designkeuken heeft een centraal eiland dat deze gedeeltelijk scheidt
van een eethoek. De keuken biedt toegang tot het achterterras van 95 m² met
panoramisch uitzicht over de stad en is volledig uitgerust met hoogwaardige
apparatuur, een servicelift en dakramen die de ruimte baden in natuurlijk licht. Naast
de keuken is een eetkamer en een dienst slaapkamer en badkamer.

De master suite heeft een prachtige design badkamer en een indrukwekkende
kleedruimte. De overige 2 slaapkamers hebben toegang tot het achterterras en delen
een badkamer en een andere kamer die indien nodig kan worden gebruikt als een
lounge of een extra slaapkamer. Verder is in hetzelfde gebouw een berging
opgenomen.

Dit is een werkelijk sensationeel penthouse met veel natuurlijk licht, luxe details en
een fantastisch panoramisch uitzicht over de stad Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn8925

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Service lift,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, 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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	Onberispelijk luxe penthouse met 5 slaapkamers met veel natuurlijk licht, prachtig uitzicht op de stad en de zee, een elegant interieur en 2 terrassen in de wijk Sant Gervasi-La Bonanova.

