
VERKOCHT

REF. BCN30179

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
5 Slaapkamer penthouse met 106m² terras te koop in Pedralbes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

440m²
Plattegrond  

106m²
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

Fantastisch penthouse met twee terrassen, gelegen in de
exclusieve wijk Pedralbes.

Majestueus duplex penthouse van 335,53 m² gebouwd, plus 105,78 m² terrassen. Het
is gevestigd in een gebouw met een bijzondere charme, omgeven door een grote tuin
en een kinderspeelplaats aan de prestigieuze Pedralbes-laan. Het gebouw biedt
overdag een conciërgeservice en toegang vanaf twee straten.

De zolder heeft een directe lift naar de inkomhal, hoofdtoegangsdeur en
dienstentree.

Op de begane grond vinden we een slaapkamer ingericht als kantoor, een ruime
woonkamer met gedifferentieerde ruimtes en een grote eetkamer voor 12 personen,
allemaal volledig naar buiten gericht met toegang tot een terras dat het appartement
omringt en een prachtig uitzicht biedt op de gemeenschappelijke tuin, met een
gereserveerde ruimte voor kinderen.

De ruime keuken is uitgerust met een bijkeuken, wasruimte en opslagruimte, evenals
een domme ober om voedsel naar de tweede verdieping te brengen. Het heeft een
trap die communiceert met de bovenverdieping, met name een dienstslaapkamer
met een complete badkamer. Een grote badkamer met een ligbad maakt het
daggedeelte compleet.

In het nachtgedeelte vinden we drie tweepersoonsslaapkamers, volledig exterieur en
met een kleedkamer. Een van hen beschikt zelfs over een ruime eigen badkamer. Een
andere grote badkamer bedient de rest van de kamers.

Op de tweede verdieping ontdekken we een grote ruimte, ideaal als rustruimte of
polyvalente ruimte, evenals een eethoek. Het biedt ook drie zolderslaapkamers met
complete badkamer en een tweepersoonsslaapkamer met eigen badkamer en directe
toegang tot een groot terras van 71 m².

Het terras omringt de gehele bovenverdieping, waardoor het in verschillende
omgevingen kan worden verdeeld: zomereetkamer, chill-outruimte en solarium,
allemaal met prachtig uitzicht op Collserola.

De woning wordt gecompleteerd door zes grote parkeerplaatsen en een berging van
18 m².

lucasfox.co.nl/go/bcn30179

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Exterior, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging,
Airconditioning
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Het huis heeft marmeren en natuurlijke houten vloeren, ramen en origineel houten
timmerwerk, houten kozijnen, handmatige en elektrische rolluiken, verwarming op
gas in alle kamers en airconditioning door toestellen in verschillende kamers.

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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