
VERKOCHT

REF. BCN14519

1.825.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 111m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

156m²
Plattegrond  

111m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd penthouse met 3 slaapkamers in
een modernistisch gebouw met een terras van 111m², een
buiteneethoek en een fantastisch uitzicht, te koop in
Eixample Right.

Dit luxe gerenoveerde penthouse is gevestigd in een modernistisch gebouw daterend
uit 1900 in Eixample Right, op slechts twee blokken van de karakteristieke Passeig de
Gràcia en de Gran Via.

Het appartement is verdeeld rond een binnenplaats en het trappenhuis. We betreden
het appartement in een hal met een prachtig uitzicht en toegang tot het fantastische
terras van 111 m² dat is opgedeeld in verschillende afzonderlijke ruimtes: een
eethoek met een barbecue met directe toegang vanuit de keuken, een ruimte om van
een prachtig uitzicht op zee te genieten, een uit gebied met een douche en modern
vuur met toegang vanuit de slaapkamer, etc.

Aan de linkerkant van de hal is het daggedeelte, een enkele ruimte omvat de
woonkamer, eetkamer en keuken. Deze kamer heeft grote ramen die uitkomen op het
terras en zorgen voor veel natuurlijk licht. In dit gedeelte van het appartement
vinden we ook een gastenbadkamer en een logeerkamer met uitzicht op de
binnenplaats plus een kleedkamer.

Het nachtgedeelte bevindt zich aan de rechterkant van de hal. De hoofdslaapkamer
heeft een eigen badkamer en toegang tot de chill-outruimte op het terras en nog een
slaapkamer met een eigen badkamer.

Het penthouse is ingericht en gerenoveerd volgens de hoogste normen, klaar om in
te trekken. Het heeft een moderne afwerking en is ontworpen met een neutraal
kleurenschema met een vleugje kleur, om een elegant huis te creëren. Het heeft ook
airconditioning, verwarming en ramen met dubbele beglazing, zodat u het hele jaar
door comfort kunt garanderen.

Het appartement heeft centrale airconditioning en verwarming, dimbare lichten en
geluidsisolatie, barbecue op het eetgedeelte op het terras.

Een onovertroffen gelegenheid voor wie op zoek is naar een gerenoveerd en exclusief
huis dicht bij het centrum van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn14519

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Barbecue, Balkon, 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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