
VERKOCHT

REF. BCN6090

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Appartement met 63m² Tuin te koop in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

227m²
Woonoppervlakte  

63m²
Tuin

+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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Sant Gervasi - Galvany, Barcelona

Op Carrer Muntaner, in de exclusieve wijk Sant Gervasi-Galvany, vinden we deze
gloednieuwe ontwikkeling met slechts één eenheid over. Het 7 verdiepingen tellende
gebouw is volledig gerenoveerd met behoud van de originele gevel en een aantal
historische kenmerken en beschikt over een lift, een conciërgedienst, een video-
toegangssysteem en rolstoeltoegankelijkheid. Het heeft een goede locatie dicht bij
Turo Park, Avinguda Diagonal, Passeig de Gracia en ligt op slechts enkele minuten van
het historische centrum van Barcelona en de zee met het openbaar vervoer.

De 29 high-end-accommodaties in dit gebouw zijn appartementen met 1, 2, 3 en 4
slaapkamers. De resterende accommodatie is een accommodatie met 4 slaapkamers
op de begane grond met een eigen tuin. De appartementen zijn voorzien van
hoogwaardige afwerking, zoals houten vloeren, verwarming op gas, airconditioning,
dubbele beglazing en gemotoriseerde rolluiken en hebben elk een aparte
opslagruimte.

Laatste kans om een appartement te verwerven in deze gloednieuwe ontwikkeling in
een zeer gewilde buurt.

highlights

Exclusieve locatie in Sant Gervasi-Galvany
Eigendom met 4 slaapkamers
Hoogwaardige afwerkingen
2 opslageenheden inbegrepen in de prijs

lucasfox.co.nl/go/bcn6090

Tuin, Lift, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval, ,
Airconditioning, Alarm,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Inloopkast, Verwarming

REF. BCN6090

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Appartement met 63m² Tuin te koop in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

227m²
Woonoppervlakte  

63m²
Tuin

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

https://www.lucasfox.co.nl/go/bcn6090
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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