
VERKOCHT

REF. BCN16301

990.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

143m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Appartement met 3 slaapkamers en een eigentijdse stijl
te koop in een van de meest gewilde buurten van
Barcelona.

Dit uitzonderlijke nieuwe appartement met 3 slaapkamers ligt op de tweede
verdieping van een onlangs gerenoveerd gebouw in de gewilde wijk Sarrià-Sant
Gervasi, in het bijzonder aan de Carrer Calvet.

Deze accommodatie van 143 m² heeft een uitstekend interieur in een eigentijdse stijl
en met hoogwaardige materialen en afwerkingen, evenals centrale airconditioning en
verwarming.

Het biedt een ruime woon-eetkamer met een mooie gashaard en uitzicht op de
straat. Vervolgens vinden we de moderne keuken en het serviceterrein, beide perfect
uitgerust met high-end apparaten.

Via een gang bereiken we de eerste slaapkamer met tweepersoonsbed, een
gastenbadkamer en een tweede slaapkamer met tweepersoonsbed en een eigen
badkamer. Eindelijk is er de grote slaapkamer met eigen badkamer.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige nieuwe
appartement aan de Carrer Calvet.

lucasfox.co.nl/go/bcn16301

Lift, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, 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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