
VERKOCHT

REF. BCN9220

1.550.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Just, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

478m²
Plattegrond  

838m²
Perceeloppervlakte

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Vrijstaande villa te koop in Sant Just, ontworpen door de
architect Illescas en bekroond met de FAD
architectuurprijs.

We vinden dit designerhuis in Bellsoleig, Sant Just Desvern, een woonwijk in de buurt
van internationale scholen en een paar minuten van het centrum van Barcelona.

Ontworpen door de architect Illsecas en winnaar van de FAD Award voor architectuur,
werd dit pand in 2005 gebouwd met materialen van hoge kwaliteit en een uniek
ontwerp en geniet het de hele dag van daglicht dankzij de uitstekende oriëntatie.

Het huis bestaat uit een bebouwde oppervlakte van 478 m² gebouwd op een perceel
van 838 m². Het is verdeeld over 3 verdiepingen. Op het lagere maaiveld vinden we
de parkeerplaats voor 4 auto's, een polyvalente ruimte (momenteel een
fitnessruimte) en een machinekamer.

Op de begane grond vinden we een servicegebied dat bestaat uit een slaapkamer en
een badkamer, een andere complete badkamer, een studeerkamer met toegang tot
een terras, een grote keuken en een grote woonkamer met een open haard en
toegang tot de tuin.

Op de bovenste verdieping zijn 5 slaapkamers, waarvan een dubbele badkamer met
toegang tot een terras en 4 slaapkamers en 3 complete badkamers.

Het huis is in een onverslaanbare staat dankzij de hoogwaardige materialen die
worden gebruikt. De accommodatie is uitgerust met een perimeteralarm en de tuin
heeft automatische irrigatie, een privézwembad met teakhouten vloeren en een
ontspanningsruimte.

Een prachtig huis met 7 slaapkamers en een tuin en zwembad in Sant Just Desvern.

lucasfox.co.nl/go/bcn9220

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Open haard, Inbouwkasten,
Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, 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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