
VERKOCHT

REF. BCN3897

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 25m² terras te koop in Diagonal Mar
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Diagonal Mar »  08019

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

25m²
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

Gloednieuw appartement met een eigen terras en
toegang tot uitzonderlijke gemeenschappelijke
voorzieningen, te koop in Diagonal Mar, Barcelona.

Dit prachtige pand van 81 m² met een privéterras van 25 m² bevindt zich op de elfde
verdieping van een 16 verdiepingen tellend gebouw in Diagonal Mar. Het pand maakt
deel uit van een gloednieuwe ontwikkeling en bewoners hebben toegang tot de
buitengewone gemeenschappelijke diensten.

Het moderne appartement biedt ruime, lichte woonruimtes, 3 slaapkamers en 2
badkamers (een en-suite) allemaal met hoogwaardige afwerking. Het terras loopt
over de lengte van het appartement en is toegankelijk vanuit de woonkamer, keuken
en elk van de slaapkamers.

Een parkeergarage en een opslageenheid zijn bij de prijs inbegrepen.

Deze exclusieve gated community biedt goed onderhouden groene zones, prachtige
overloopzwembaden op het dak en chill out-ruimtes, een kinderspeelplaats en
overdekte speelkamer, een sociale lounge, een fitnessruimte, een studeerkamer en
een schoonheidssalon. Met een uitstekend aanbod van diensten, zullen bewoners het
gevoel hebben dat ze het hele jaar door op vakantie zijn.

lucasfox.co.nl/go/bcn3897

Zwembad, Terras, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Speelplaats, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, 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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