
VERKOCHT

REF. BCN11771

1.475.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Appartement met 21m² terras te koop in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

322m²
Plattegrond  

21m²
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

Groot appartement te koop op Paseo Bonanova, een
toplocatie naast de Calle Mandri in Zona Alta in
Barcelona.

Dit grote appartement op de Paseo Bonanova, een Premium-ruimte naast Calle
Mandri, zou een fantastische gezinswoning zijn in de Zona Alta in Barcelona. Met de
beste internationale scholen in de buurt, evenals een breed scala aan winkels en
diensten en snelle toegang tot het openbaar vervoer, is het pand zeer goed gelegen.

Het elegante gebouw waarin het appartement zich bevindt, heeft een grote, wit
marmeren hal, die indruk op de gasten zal maken, er is ook een gemeenschappelijke
tuin en een zwembad en een speeltuin voor de kinderen.

De woning bestaat uit een ruime woon-eetkamer met 3 verschillende gebieden; een
bibliotheek, een lounge met een open haard en een eethoek met voldoende ruimte
voor een groot aantal gasten die uitkijken over Paseo Bonanova.

Er zijn in totaal 5 slaapkamers waarvan de hoofdslaapkamer een en-suite badkamer
heeft, kleedruimte en ingebouwde kasten voor maximale opslag. Twee slaapkamers
hebben toegang tot een balkon met uitzicht op de Paseo Bonanova en er is ook een
kantoorruimte geschikt voor gebruik als een slaapkamer naast het kantoor en een
serviceruimte met een badkamer in dezelfde ruimte.

De accommodatie dateert uit 1986 en is zeer goed onderhouden en gepresenteerd in
een zeer goede staat, maar zou baat hebben bij een update om het appartement te
moderniseren.

Een ideaal familiehuis op een uitstekende locatie. Het appartement zou ook een
interessante optie voor beleggers zijn vanwege het grote renovatiepotentieel.

lucasfox.co.nl/go/bcn11771

Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Rolstoeltoegankelijk,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Bijkeuken, Balkon, Alarm,
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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