
VERKOCHT

REF. BCN16812

1.450.000 € Penthouse - Verkocht
4 Slaapkamer penthouse met 87m² terras te koop in Gótico, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gótico »  08002

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

220m²
Plattegrond  

87m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Licht en ruim penthouse met toegang tot een groot terras
te koop in een achttiende-eeuws herenhuis dat ooit
eigendom was van Eusebi Güell.

Dit prachtige appartement van 220 m² is gelegen in een oud herenhuis dat dateert uit
de late achttiende eeuw: een uniek pand op de markt. Het gebouw is de afgelopen
twee decennia volledig met grote tact gerehabiliteerd. Een van de meest illustere
eigenaren was Eusebi Güell, de patroonheilige van de beroemde architect Gaudí.
Architectonische elementen zoals deuren, tegels, open haarden en glas-in-loodramen
die momenteel in Palau Güell worden tentoongesteld, zijn zelfs verkregen van dit
herenhuis. Het gebouw onderscheidt zich door zijn indrukwekkende entree, een
herenhuis van dit kaliber waardig, en vanwege de uitstekende gemeenschappelijke
ruimtes om te ontspannen, zoals woonkamers, tuinen en zelfs een terras waar alle
buren van kunnen genieten.

Ondanks dat het op een imposant landgoed ligt, wordt het appartement gekenmerkt
door een warme en gastvrije sfeer. Royale kamers combineren hout en natuurlijke
tinten om zeer aangename ruimtes te creëren die worden overspoeld met natuurlijk
licht; het hele huis ligt aan de buitenkant, tegenover een binnenplaats en de Carrer
d'En Bot. Het is mogelijk om gemeubileerd te kopen.

De huidige verdeling is als volgt:

Bij binnenkomst is er een hal met een studie aan de linkerkant en een complete
badkamer aan de rechterkant. Tegenover zijn er 2 comfortabele slaapkamers, ruim en
met veel natuurlijk licht.

Vervolgens vinden we aan de linkerkant de ruime en volledig uitgeruste keuken.
Voortdurend rechtdoor lopen we naar het hart van het pand, de grote woonkamer
van 65 m², een lichte kamer met toegang tot een terras van 87 m². Dit terras is de
ideale plek om in het weekend te ontbijten, een goed boek in de zon te lezen of zelfs
gewoon om te ontspannen aan het einde van de dag.

Aan de achterkant van het appartement bevindt zich de prachtige hoofdslaapkamer
met een eigen woonkamer / studeerkamer, een eigen badkamer en een kleedkamer.

Het huis heeft houten vloeren en is uitgerust met airconditioning, verwarming en
dubbele beglazing om het hele jaar door comfort te bieden.

lucasfox.co.nl/go/bcn16812

Tuin, Conciërge service, Lift,
Houten vloeren, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Beveiliging, Dichtbij openbaarvervoer,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Rolstoeltoegankelijk, Verwarming
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Neem contact met ons op om dit prachtige appartement met een terras te koop in
het centrum van Barcelona te bezoeken.

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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