
VERKOCHT

REF. BCN31736

2.450.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer penthouse met 83m² terras te koop in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

324m²
Plattegrond  

83m²
Terras

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

Prachtig duplex penthouse te koop in een statig gebouw
in Sant Gervasi-Galvany, in een van de beste wijken van
Barcelona.

324 m² duplex penthouse, met meerdere terrassen van in totaal 85 m², in een wijk
met alle voorzieningen en een uitstekende verbinding met de rest van de stad. Een
unieke kans om in een licht en ruim penthouse te wonen, perfect voor een gezin in de
meest exclusieve wijk van Barcelona.

Het appartement biedt een benijdenswaardige indeling, met ruime en lichte ruimtes
en met drie prachtige terrassen.

De eerste verdieping heeft een eigen aparte ingang en biedt vier
tweepersoonskamers, waarvan twee met eigen badkamer. De master suite heeft een
grote kleedkamer met grote ingebouwde kasten, een complete badkamer met
douche en bad en directe toegang tot een eigen terras. De tweede slaapkamer met
en-suite badkamer is zeer ruim en heeft kamerbrede inbouwkasten. Vervolgens
hebben we toegang tot een onafhankelijke ruimte met twee andere grote
slaapkamers, die een hal delen met een chill-outruimte en een complete badkamer.

Op de bovenverdieping, die ook een eigen ingang heeft, vinden we een lichte woon-
eetkamer van 80 m² met een open haard. De woonkamer biedt toegang tot een groot
terras met een solarium uitgerust met een tafel, een grote bank en verschillende
stoelen en ligstoelen. Er is een zeer ruime kamer naast de woonkamer die voor
verschillende doeleinden kan worden gebruikt, zoals een kantoor of een
fitnessruimte. Vervolgens hebben we toegang tot de volledig uitgeruste keuken met
directe toegang tot het terras met uitzicht op de stad. Op dezelfde verdieping is er
een tweede uitgerust terras.

Het penthouse profiteert van hoogwaardige afwerkingen, zoals geleide verwarming
en airconditioning, parketvloeren en alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing.
Daarnaast is de keuken voorzien van state-of-the-art inbouwapparatuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn31736

Terras, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
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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