
REF. BCN17327

2.500.000 € Penthouse - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer penthouse met 83m² terras te koop in Diagonal Mar,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Diagonal Mar »  08019

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

150m²
Plattegrond  

83m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Modern duplex penthouse met een spectaculair terras te
koop in Diagonal Mar in een wooncomplex met prachtige
gemeenschappelijke voorzieningen, parkeergelegenheid
en opslag.

Dit indrukwekkende, moderne appartement is gelegen op de eenentwintigste
verdieping van een modern gebouw (2008) aan de kust in Diagonal Mar. Het biedt
een prachtig uitzicht op de zee en de stad vanaf het prachtige terras rondom de 85
m², op slechts een paar meter van het strand. uitstekende Diagonal Mar
winkelcentrum en het strand en slechts 30 minuten van de luchthaven.

Het gebouw beschikt over uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen zoals 4
liften, een servicelift direct vanuit de garage en een gemeenschappelijke tuin met 2
zwembaden, kleedkamers, een sauna, een fitnessruimte en padeltennisbanen,
waardoor dit de ideale lifestyle-accommodatie is met het strand en de stad op de
drempel. Verder is er een 24-uursbeveiligingsdienst en zijn een ruime parkeerplaats
en een grote berging bij de prijs inbegrepen.

Het appartement is verdeeld over twee verdiepingen. De huidige eigenaren hebben
het appartement volledig gerestaureerd, waarbij ze de leidende architecturale
ontwerppraktijk Collett-Zarzycki hebben ingeschakeld om het interieur en meubilair
te ontwerpen en de conversie van 3 naar 2 slaapkamers.

Bij binnenkomst vinden we de prachtige, lichte woonkamer met directe toegang tot
het terras met een privézwembad. Daarnaast is de volledig uitgeruste woonkeuken,
ook met toegang tot een buiten eethoek. Op de bovenste verdieping heeft de
hoofdslaapkamer een eigen kleedruimte en badkamer, terwijl de andere slaapkamer
op de benedenverdieping een tweede complete badkamer heeft.

Het pand wordt gepresenteerd in uitstekende staat en onderscheidt zich door de
kwaliteit van de afwerking, prachtige uitzichten, gemeenschappelijke voorzieningen
en benijdenswaardige locatie. Ideaal voor gezinnen en als een tweede woning.

lucasfox.co.nl/go/bcn17327

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Gym,
Conciërge service, Lift, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Service lift,
Inbouwkasten, Exterior, Domotica systeem,
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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