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7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

900m²
Plattegrond  

1.500m²
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke moderne villa van 900 m² op een perceel
van 1.500 m² met een zwembad in Pedralbes, de meest
exclusieve wijk van Barcelona.

Dit omvangrijke moderne familiehuis ligt op een uitstekende locatie in de chique wijk
Pedralbes in de stad Barelona. Onberispelijk ontworpen met high-end afwerking en
veel aandacht voor detail, wordt het pand gepresenteerd in onberispelijke staat met
een lange lijst van speciale functies die het een echt luxe huis maken. Aan de voor-
en achterzijde van het huis vinden we prachtig onderhouden privétuinen met een
gazon, zwembad en uitstekende buitenverlichting.

Het interieur wordt gekenmerkt door een overvloed aan natuurlijk licht en grote open
ruimtes met een subtiele neutrale kleurstelling in combinatie met marmeren vloeren
en Italiaans designmeubilair om een koele, rustige en zeer elegante sfeer te creëren.
In het hele huis is een audiovisueel systeem van Bang y Olufsen geïnstalleerd,
evenals airconditioning, gemotoriseerde jaloezieën en geavanceerde
huisautomatisering en beveiligingssystemen.

De villa is verdeeld over 4 niveaus en heeft een lift die ze allemaal met elkaar
verbindt. Bij het betreden van het huis vinden we de woonkeuken met een centraal
eiland aan de linkerkant met een aparte ingang en een gastentoilet. Verderop vinden
we de woon- en eetkamer die uit 3 kamers bestaat: de belangrijkste om te dineren, de
tweede als een lounge met een open haard en de derde ruimte is een tv-kamer.
Zowel de keuken als de woonkamer bieden directe toegang tot een beschutte ruimte
voor gebruik als een zomerlounge en een eethoek.

Op de eerste verdieping vinden we 2 slaapkamers met eigen badkamer, een met
toegang tot een terras en de hoofdslaapkamer met kleedkamer, studeerkamer en een
terras met uitzicht op de tuin.

Er zijn 2 slaapkamers met eigen badkamer op de tweede verdieping, die beide
toegang hebben tot een terras. Een studie met een terras completeert dit niveau van
het huis.

De kelder biedt een garage die plaats biedt aan 4-6 auto's, een slaapkamer met
badkamer, berging, was- en strijkruimte en een kamer die is ontworpen voor gebruik
als een thuisbioscoop. Er is ook een fitnessruimte met een badkamer met een trap
naar het zwembad.

lucasfox.co.nl/go/bcn9752

Zwembad, Tuin, Terras, Lift, Parkeerplaats,
Verwarming,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Dit uitstekende pand is bijzonder geschikt voor een groot gezin op zoek naar een
moderne villa in een eersteklas gebied van Barcelona.

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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