
VERKOCHT

REF. BCN26246

1.150.000 € Appartement - Verkocht
4 Slaapkamer appartement met 10m² terras te koop in Pedralbes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

160m²
Plattegrond  

10m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Uitstekend huis met 4 slaapkamers en een terras van 10
m² in een bakstenen gebouw met een
gemeenschappelijke ruimte en conciërgeservice in de
exclusieve wijk Pedralbes. Inclusief 2 parkeerplaatsen en
berging.

Licht appartement gelegen in een bakstenen gebouw met een gemeenschappelijke
tuin in Pedralbes, een van de meest exclusieve wijken van Barcelona. Deze woning is
drievoudig met ramen in alle kamers en moet worden bijgewerkt, waardoor de
afwerkingen kunnen worden ontworpen om bij de koper te passen. Het heeft een
conciërgeservice en twee liften (een van hen voor service). Het object biedt tevens
twee parkeerplaatsen en een berging van 3,57 m².

De lift met sleutel leidt naar een privélobby, gescheiden van de hal door een deur die
desgewenst een veiligheidsdeur kan zijn. De hal geeft toegang tot de ruime woon-
eetkamer met parketvloer en grote raampartijen die veel natuurlijk licht binnenlaten.
Vanuit de woonkamer komt u uit op een vierkant terras van 10 m², perfect om een
tafel en stoelen te plaatsen en te genieten van een zeer aangenaam uitzicht op de
tuin van het gebouw. Naast de eetkamer bevindt zich de woonkeuken, die naar buiten
gericht is en een vierkante plattegrond heeft. Daarnaast is er een was- en
schoonmaakruimte, een service- of gastenbadkamer en de dienstingang.

Vanuit de hal heeft u toegang tot het nachtgedeelte, waar zich drie
tweepersoonsslaapkamers bevinden, waarvan één met een eigen badkamer.
Momenteel zijn twee slaapkamers samengevoegd om een grotere suite te maken,
hoewel de vierde slaapkamer gemakkelijk terug te vinden is. Alle slaapkamers en
twee badkamers zijn aan de buitenkant en genieten van veel natuurlijk licht. Ook de
slaapkamers hebben ingebouwde kleerkasten.

De vloeren zijn steengoed in de keuken, marmer in de badkamers en parket in de rest
van de kamers. Evenzo heeft het huis jaloezieën en warm-koude airconditioning via
kanalen.

Neem contact met ons op om dit fantastische 4-slaapkamer appartement met terras,
zwembad, twee parkeerplaatsen en berging in Pedralbes te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn26246

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Renovatie object, Inbouwkasten, Exterior,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, 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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