
VERKOCHT

REF. BCN17896

880.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Appartement met 39m² Tuin te koop in Gracia,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08025

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

154m²
Plattegrond  

19m²
Terras  

39m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Gracia, Barcelona

Deze gloednieuwe residentiële ontwikkeling in Barcelona biedt een verbluffende
verzameling duplex- appartementen met 3 en 4 slaapkamers en herenhuizen met 3
slaapkamers. Gelegen aan de Carrer de Còrsega in de charmante wijk Gràcia in
Barcelona, dicht bij de Passeig de Sant Joan en Avinguda Diagonal, zijn de huizen
perfect gelegen om te genieten van alles wat de stad te bieden heeft.

Bewoners hebben toegang tot uitstekende gemeenschappelijke ruimtes, waaronder
het prachtige zwembad op het dak van waaruit de allerbeste uitzichten over
Barcelona kunnen genieten. Er zijn duplex-appartementen met 3 en 4 slaapkamers
beschikbaar, waarvan sommige een terras hebben. De huizen met 3 slaapkamers zijn
verdeeld over 2 verdiepingen en een kelder met een eigen parkeerplaats voor 2
auto's, huizen hebben ook terrassen op de begane grond, ideaal om optimaal van het
benijdenswaardige klimaat te genieten.

Elke accommodatie heeft een prachtig, modern interieur en is uitgerust met
eersteklas apparatuur en accessoires van merken als Bosch, Technal, Santos, Roca en
Silestone. Het ontwerp van de gebruikte woningen en materialen is zorgvuldig
geselecteerd om comfort en elegantie te bevorderen: mooie, luxe huizen in het
centrum van de stad.

highlights

Uitstekende locatie in Gràcia, dicht bij Passeig de Sant Joan en Avinguda Diagonal
Duplexappartementen met 3 en 4 slaapkamers en herenhuizen beschikbaar
Gemeenschappelijk zwembad op het dak met een fantastisch uitzicht over de stad
Sommige eenheden met terrassen en een eigen parkeerplaats
Materialen, afwerkingen en apparaten van de beste kwaliteit

lucasfox.co.nl/go/bcn17896

Tuin, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Inloopkast, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Balkon,
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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