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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Penthouses te koop in
Eixample Links, Barcelona

Gran Via 604 is een gloednieuw project van 45 prachtige high-end huizen, verdeeld
over 8 verdiepingen van een indrukwekkend monumentaal gebouw op de hoek van
Gran Via de les Corts Catalanes en Carrer Balmes, in de wijk Eixample Left van
Barcelona.

De 3 penthouses in het gebouw omvatten appartementen met 3 en 4 slaapkamers
tussen 127 m² en 184 m², met terrassen en adembenemend uitzicht over de stad.

Volledig gerenoveerd met neutraal interieur en de hoogste kwaliteit afwerkingen, de
appartementen zijn ontworpen met het oog op comfort en elegantie en worden
opgeleverd met volledig uitgeruste keukens en badkamers.

Bovendien vinden we op de benedenverdieping van het gebouw een exclusieve
gemeenschappelijke fitnessruimte, spa en zwembad die de bewoners een
uitstekende levenskwaliteit garanderen in het hart van de stad.

Hoogtepunten

Bevoorrechte locatie in een monumentaal gebouw
Woningen met 3 en 4 slaapkamers om uit te kiezen
Elegant interieur
Gemeenschappelijke fitnessruimte, spa en zwembad
Fantastische terrassen met uitzicht op zee en de stad

lucasfox.co.nl/go/bcn6990

Zwembad, Spa, Gym, Lift
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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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