
VERHUURD

REF. BCNR20425

5.800 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 150m² terras te huur in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

240m²
Plattegrond  

150m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Design duplex appartement met 3 slaapkamers, 3
badkamers en 3 terrassen in een van de beste wijken van
Barcelona. Het pand is gerenoveerd met hoogwaardige
afwerking, waardoor het een prestigieus huis is. Een
parkeerplaats is inbegrepen in de prijs.

Dit prachtige designer duplex penthouse met 240 m² en 150 m² terrassen bevindt zich
op de bovenste verdieping van een gebouw met een conciërgeservice en 2 liften.

Het pand is volledig gerenoveerd door de prestigieuze studio van Alonso Balaguer en
Associate Architects. Het renovatieproject bestond uit de transformatie van een
conventioneel appartement uit de jaren 1950 in een ruim, flexibel, comfortabel huis,
aangepast aan de moderne woonwensen.

De ruimte is als volgt verdeeld in 2 verdiepingen:

De eerste verdieping is ruimer en bestaat uit 2 slaapkamers (een tweepersoonsbed
en een eenpersoonsbed met eigen badkamer), een aparte badkamer, een eerste
warme woonkamer met toegang en uitzicht op een prachtig houten terras. Deze
verdieping profiteert ook van nog een grote ruimte met een tweede woonkamer en
eetkamer. In dit deel is er een open haard en een televisie, beide geïntegreerd in de
houten latten.

Aan de achterzijde van deze verdieping is er een moderne keuken met toegang tot
een ander terras en een wasruimte.

De keuken heeft een eiland met een keramische kookplaat en Gutmann-afzuigkap,
een bijkeuken met een mengkraan, een vaatwasser met Miele-panelen en een
houten bar die dient als ontbijtbar. Achter, de panelenwand met witte meubels is er
een magnetron, oven en Gaggenau-koelkast. De wijnkelder is van hetzelfde merk.

We gaan naar de tweede verdieping via een prachtige glazen trap met een speciale
hanglamp. Er zijn geen scheidingen op deze verdieping: er is een enkele ruimte voor
de slaapkamer, de kleedkamer en de badkamer achter het houten hoofdeinde. Vanuit
deze kamer gaan we rechtstreeks naar een privéterras met uitzicht op Tibidabo.

lucasfox.co.nl/go/bcnr20425

Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Barbecue,
Airconditioning
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De woning wordt volledig gemeubileerd opgeleverd met designmeubels. De vloer van
het huis is van industrieel eiken parket met latten van gestoomde en gelakte beuken.

Voor maximaal comfort heeft de woning centrale airconditioning en
radiatorverwarming. De prijs is inclusief een parkeerplaats in het gebouw.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit unieke huis in een van de
beste buurten van Barcelona.
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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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