
VERKOCHT

REF. BCN25579

1.650.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer penthouse met 109m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08008

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

144m²
Plattegrond  

109m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ongelofelijk penthouse met 4 slaapkamers met een groot
indrukwekkend terras, uitzicht op het centrum van
Barcelona en veel natuurlijk licht in een straat van
Rambla Catalunya.

Diagonal Residences Balmes, een luxe nieuwbouwproject, biedt u dit prachtige
penthouse op één straat van Rambla Catalunya, een van de meest representatieve en
gewilde lanen in het centrum van Barcelona.

Dit unieke project bestaat uit 2 gebouwen verdeeld over 5 verdiepingen, en herbergt
dit exclusieve huis van 144 m² en 109 m² terras met 4 slaapkamers en 2 badkamers,
een huis dat zelfs de meest veeleisende klant zal imponeren.

Het pand heeft een nauwgezette renovatie ondergaan waarbij de klassieke geest van
het pand is gerespecteerd. De hoge plafonds, het traditionele lijstwerk typerend voor
een statig pand, de kleurrijke mozaïekvloeren gecombineerd met parket en het
elegante timmerwerk zijn bewaard gebleven. U kunt genieten van al deze details in
ruime en lichte kamers, dankzij het drievoudige aspect.

Het dagverblijf heeft een heerlijke woon-eetkamer met grote ramen die uitkomen op
een groot terras voor privégebruik. De woonkeuken, van het populaire merk
Bulthaupt, is naar buiten gericht en erg praktisch.

Wat betreft het nachtgedeelte heeft dit appartement 4 slaapkamers, allemaal aan de
buitenzijde en dubbel. Het rustigste deel van het huis wordt voorgezeten door de
indrukwekkende master suite, die bestaat uit een slaapkamer, een eigen badkamer
en toegang tot het terras.

Evenzo heeft dit penthouse toegang tot een terras voor privégebruik waar u
verschillende ruimtes kunt creëren, zoals een ligstoel en een zomerse eetruimte. Dit
wordt ongetwijfeld uw favoriete plek om vrienden en familie te verzamelen om het
uitzicht over Barcelona te bewonderen en te profiteren van het mediterrane klimaat
van de stad.

De woning is perfect uitgerust om u van het grootste comfort te laten genieten: het
heeft een grote wasruimte, airconditioning via kanalen en verwarming door
radiatoren. Opgemerkt moet worden dat u kunt genieten van parkeerplaatsen in het
gebouw, een echt voordeel in een stad als Barcelona, vooral in het stadscentrum.

lucasfox.co.nl/go/bcn25579

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

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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