
VERKOCHT

REF. LFS4711

3.600.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Esplugues, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

761m²
Plattegrond  

1.185m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Fantastische moderne woning gelegen in een gewilde
omgeving op slechts 10 minuten van het centrum van
Barcelona, met een eigen tuin, een verwarmd zwembad
en een spa. Dicht bij toonaangevende internationale
scholen en tal van voorzieningen.

Deze moderne designaccommodatie met 7 slaapkamers, 6 badkamers en 2
gastentoiletten bevindt zich in Ciudad Diagonal, Esplugues, op 10 minuten rijden van
Barcelona en is uniek vanwege zijn toplocatie, dicht bij toonaangevende
internationale scholen, oriëntatie en design.

Het huis ligt op een vlak perceel aan de meest exclusieve straat van deze
prestigieuze woonwijk en biedt een prachtig uitzicht. Gebouwd op een groot perceel,
zijn er ruime terrassen op elk niveau met een lift die de 4 verdiepingen met elkaar
verbindt.

De begane grond van het huis beschikt over een dubbele woonkamer met toegang
tot een overdekt terras en de tuin, de volledig uitgeruste woonkeuken, een eetkamer
met toegang tot een eigen terras, een slaapkamer met badkamer en een gastentoilet.

De hoofdslaapkamer bevindt zich op de eerste verdieping en heeft een dubbele
kleedkamer en een eigen terras, evenals een prachtige badkamer met inbouwkasten,
een glazen bad en douche en een apart toilet. Op deze verdieping vindt u ook een
slaapkamer met een eigen badkamer en een terras en 2 tweepersoonskamers die
een complete badkamer delen met een bad en een douche.

Op de tweede verdieping is een studio met 2 ruimtes, die toegang biedt tot een groot
solariumterras met uitzicht op de zee en Barcelona. Er is ook een gastentoilet op
deze verdieping.

De benedenverdieping, met toegang tot de tuin, heeft 4 verschillende gebieden. Het
eerste gebied is een grote speelkamer of fitnessruimte en een spa (met een toilet,
douche, jacuzzi en stoombad) met directe toegang tot het zwembad en de tuin. Het
tweede gedeelte bestaat uit een apart studio-appartement met een lounge,
badkamer en slaapkamer die als kantoor kan worden gebruikt. Het derde deel is een
servicegebied met een slaapkamer, badkamer en opslagruimte. Eindelijk vinden we
de garage voor 3 auto's die toegang biedt tot de was- en wasplaats.

lucasfox.co.nl/go/lfs4711

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Speelplaats,
Inloopkast, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Alarm, Airconditioning
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De buitenruimte heeft een verwarmd zwembad, terrassen, een ontspanningsruimte
en een prachtige tuin.

Een echt spectaculair huis in een exclusieve buurt.

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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