
VERKOCHT

REF. BCN14778

1.277.490 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 106m² terras te koop in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

105m²
Plattegrond  

106m²
Terras
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Nieuw 3 slaapkamer appartement met een dakterras van
106m² en gemeenschappelijk zwembad, te koop in Sant
Gervasi-Galvany.

Dit appartement bevindt zich in een gebouw uit 1930, ontworpen door Enric Sagnier,
een van de meest gerenommeerde architecten van Catalonië, en maakt deel uit van
Plato Apartments, een uniek project in Sant Gervasi-Galvany, Barcelona. Deze buurt,
populair bij gezinnen die op zoek zijn naar een rustig maar goed verbonden deel van
de stad, heeft een gastvrije sfeer met een lokale markt en een breed scala aan
restaurants, bars en winkels. Bovendien zorgt de verhoogde omgeving voor een
prachtig uitzicht over de stad Barcelona.

Met een bebouwde oppervlakte van 105 m², biedt dit appartement op de vierde
verdieping een ruime woon-eetkamer met een goed uitgeruste keuken, 2
slaapkamers, een slaapkamer en en 2 badkamers. Het hoogtepunt van deze woning is
het fantastische dakterras van 106 m², ideaal om buiten te eten en te ontspannen.
Het appartement beschikt over een moderne afwerking en massief houten vloeren.

Een gemeenschappelijke tuin en een zwembad bieden bewoners een
benijdenswaardige buitenruimte. Er is ook een fitnessruimte en een
entertainmentruimte en beveiligde privéopslagfaciliteiten.

lucasfox.co.nl/go/bcn14778

Zwembad, Terras, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Nieuwbouw,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, 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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