
VERKOCHT

REF. BCN9467

825.000 € Penthouse - Verkocht
3 Slaapkamer Penthouse met 40m² terras te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

103m²
Plattegrond  

40m²
Terras

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

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


OMSCHRIJVING

Fantastisch penthouse met een terras te koop in het hart
van Eixample, naast Passeig de Sant Joan. Inclusief
parkeergelegenheid.

Prachtig penthouse van 103 m² gelegen in een charmant statig gebouw met een lift,
in het hart van de Eixample en naast de Passeig de Sant Joan, Barcelona. Het pand is
in 2015 gebouwd en ontworpen door een architectenbureau met internationale
bekendheid.

Het biedt een zeer comfortabele lay-out waarbij de dag- en nachtgedeelten duidelijk
van elkaar verschillen. Het nachtgedeelte bestaat uit 2 tweepersoonsslaapkamers (1
met eigen badkamer) en nog een eenpersoonskamer, samen met nog een badkamer.
Alle slaapkamers hebben toegang tot een balkon van 8 vierkante meter, met vrij
uitzicht op de binnenplaats van het blok, waar een parochie uit de negentiende eeuw
is.

De dagruimte bestaat uit een volledig uitgeruste keuken die open staat naar de
woon-eetkamer. Deze ruimte heeft toegang tot een fantastisch terras van 38 m² op
het zuidoosten, ideaal om een leuk ontspanningsgebied te ontwerpen.

De accommodatie beschikt over een parkeerplaats op 1 minuut afstand. Een
droomhuis in de Eixample rechts van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn9467

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Verwarming,
Uitzicht, Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Airconditioning

REF. BCN9467

825.000 € Penthouse - Verkocht
3 Slaapkamer Penthouse met 40m² terras te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

103m²
Plattegrond  

40m²
Terras

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

https://www.lucasfox.co.nl/go/bcn9467
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.

REF. BCN9467

825.000 € Penthouse - Verkocht
3 Slaapkamer Penthouse met 40m² terras te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

103m²
Plattegrond  

40m²
Terras

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

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

	Fantastisch penthouse met een terras te koop in het hart van Eixample, naast Passeig de Sant Joan. Inclusief parkeergelegenheid.

