
VERKOCHT

REF. BCN17982

1.450.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 60m² terras te koop in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

151m²
Plattegrond  

202m²
Perceeloppervlakte  

60m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtig, volledig gerenoveerd penthouse met een groot
terras verbonden met de woonkamer, in Sant Gervasi.

Dit prachtige appartement met een terras is gelegen in Sant Gervasi, een van de
meest exclusieve buurten van Barcelona. Het pand is onlangs gerenoveerd met
hoogwaardige materialen en afwerkingen en is volledig ingericht met
designmeubilair.

Het pand wordt overspoeld met natuurlijk licht en is een ideale optie voor mensen
die op zoek zijn naar een huis dat klaar is om in te trekken en te genieten van het
klimaat en de kwaliteit van het leven in Barcelona.

Bij binnenkomst vinden we een ruime en praktische hal met verschillende kasten, die
leidt naar de fantastische leefruimte die ook de thuisbasis is van een grote volledig
ingerichte open keuken en 3 deuren naar een prachtig terras met een spectaculair
uitzicht.

Deze buitenruimte, met teakhouten vloer, heeft een ontspanningsruimte, barbecue,
buitendouche, waardoor het ideaal is om tijdens de warmere maanden te genieten in
het gezelschap van familie of vrienden, of u nu buiten eet of profiteert van het
bevoorrechte klimaat van de stad. Daarnaast heeft het grote plantenpotten met
prachtige olijfbomen die helpen om een ontspannen klimaat te creëren.

Het appartement beschikt over 3 prachtige slaapkamers, 2 van hen met een eigen
badkamer, en de derde met directe toegang tot het terras biedt de mogelijkheid om
te worden gebruikt als kantoor, omdat het een grote, lichte ruimte is.

Het appartement heeft houten vloeren en is uitgerust voor uw vermaak, met
achtergrondmuziek en een projector. Daarnaast is het voorzien van airconditioning,
verwarming en dubbele beglazing om uw comfort op elk moment van het jaar te
garanderen. Het bevat ook een waterontharder, een wasmachine, een bakmachine en
alle benodigde apparatuur. Alles wat je nodig hebt om er meteen in te gaan en ervan
te genieten.

Neem contact met ons op om dit fantastische appartement met 3 slaapkamers en
een terras in de Zona Alta van Barcelona te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn17982

Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Inloopkast, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, 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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