
VERKOCHT

REF. BCN7065

1.640.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

193m²
Plattegrond  

3m²
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
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OMSCHRIJVING

Licht appartement met 2 slaapkamers en een terras in
een modernistisch gebouw met een tuin, zwembad en een
fitnessruimte in Eixample, rechts.

Dit prachtige nieuwbouw appartement maakt deel uit van Girona Apartments, een
zeer exclusieve nieuwbouwproject in een elegant gebouw uit 1900 door de bekende
architect, Enric Sagnier. Het gebouw ligt in de buurt van culturele
bezienswaardigheden zoals Passeig de Gràcia en Palau de la Musica en alles wat het
centrum van Barcelona te bieden heeft.

Met een oppervlakte van 193m², profiteert deze woning van grote en lichte kamers,
met hoogwaardige afwerkingen en neutrale inrichting die moderne en warme ruimtes
creëren. De ruimte bestaat uit 3 slaapkamers, 3 badkamers, een open keuken, een
royale woon-eetkamer en een ruim terras: de perfecte gezinswoning. Het gebouw
biedt bovendien extra opslagruimte in de kelder.

Dit prestigieuze Modernista-gebouw heeft exclusieve voordelen, zoals een zwembad
op het dak, ideaal om te zonnebaden en zwemmen terwijl u geniet van het prachtige
uitzicht op de stad, en een fitnessruimte op de begane grond met een zwembad,
ideaal om te sporten, zonder het huis te verlaten.

Verwachte leverdatum: Q1 2019

Een indrukwekkend appartement in een nieuwbouwproject in een indrukwekkend
Modernista-gebouw.
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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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