
VERKOCHT

REF. BCN10346

680.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer Penthouse met 40m² terras te koop in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08037

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

85m²
Plattegrond  

40m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Spectaculair nieuw appartement met 2 slaapkamers en
een prachtig dakterras, in deze prachtige
nieuwbouwproject aan de Passeig Sant Joan.

Mooi nieuw appartement in een onberispelijk gerenoveerd gebouw uit 1920 met 3
nieuwe verdiepingen, onlangs gerenoveerde gemeenschappelijke ruimtes, nieuwe
installaties en een lift, op een rustig deel van de groene Passeig Sant Joan.

Deze toplocatie in Barcelona City, genesteld tussen de Eixample en Vila de Gracia, ligt
op slechts 10 minuten lopen van de Passeig de Gracia, de meest glamoureuze
winkelstraat van de stad en de thuisbasis van prachtige gebouwen van de beroemde
Antoni Gaudí.

De nieuwbouwproject is het aanbieden van deze 85 m² hoge verdieping woning met 2
ruime slaapkamers en 2 badkamers, waarvan er een een ensuite in de grote
slaapkamer zal zijn.

De woon- en eetkamer is groot en licht en de halfopen keuken van Santos wordt
volledig uitgerust gepresenteerd en uitgerust met Bosch-apparatuur. De interieurs
moeten worden afgewerkt door professionele ontwerpers, waardoor dit appartement
een exquise stijl krijgt die bij de locatie past. Een van de speciale kenmerken van
deze accommodatie is dat het beschikt over een fantastisch dakterras van 40 m²
waar de gelukkige eigenaar kan zonnen of dineren terwijl hij geniet van het
voortreffelijke uitzicht op de stad.

Energie-efficiënte aero thermische verwarming en airconditioning systemen zijn
geïnstalleerd en het appartement geniet van overvloedig licht en goede ventilatie
dankzij het dubbele aspect met uitzicht op de straat aan de ene kant en de
binnenplaats aan de andere kant.

Een benijdenswaardige woning in Barcelona met een groot dakterras.

lucasfox.co.nl/go/bcn10346

Uitzicht op de bergen, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen
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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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