
REF. BCN15210

1.399.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 73m² terras te koop in Diagonal Mar
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Diagonal Mar »  08019
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2
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OMSCHRIJVING

Fantastisch appartement met een spectaculair groot
terras op een hoge verdieping van een modern gebouw
met uitzicht op zee en uitstekende gemeenschappelijke
voorzieningen aan de kust in Diagonal Mar.

Op een hoge verdieping van een luxe woongebouw in Diagonal Mar vinden we dit
prachtige, volledig gerenoveerde appartement van 90 m² met een terras van 74 m² en
een geweldig uitzicht op zee.

Dit aantrekkelijke appartement is in 2017 gerenoveerd met hoogwaardige materialen.
Het is in perfecte staat van binnenkomst gepresenteerd en heeft een parkeerplaats
en een berging. Het gebouw beschikt over een gemeenschappelijk zwembad, een
kinderbad, een sauna, een padelbaan, tafeltennis, een fitnessruimte, een park met
meren, een conciërgedienst en een 24-uursbeveiliging.

Het appartement beschikt over 3 slaapkamers die allemaal toegang bieden tot het
indrukwekkende terras van 74 m² met speciale verlichting in verschillende kleuren en
een heerlijke plek om zowel overdag als 's nachts heerlijk te ontspannen. Het terras
kan worden afgesloten en beschut tegen de wind door een schuifraamsysteem. De
accommodatie heeft een badkamer met een douche en de andere met een ligbad. In
de woonkamer vinden we een zeer lichte woonkamer, ook met toegang tot het terras,
en een open keuken die volledig is uitgerust met apparatuur.

De woning beschikt over airconditioning, elektrische zonwering, een muzieksysteem
zowel binnen als op het terras, een alarmsysteem en videobewaking van de
woonkamer.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om een bezichtiging van dit prachtige
stadhuis te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn15210

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Terras,
Gym, Conciërge service, Lift,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Speelplaats,
Service lift, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging, 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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