
REF. BCN7179

3.000.000 € Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer Huis / Villa met 412m² Tuin te koop in Sant Gervasi - La Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

555m²
Plattegrond  

593m²
Perceeloppervlakte  

70m²
Terras  

412m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Villa in aanbouw met project voor een moderne residentie
met 6 slaapkamers met een grote, vlakke tuin en een
sensationeel uitzicht op de stad.

Moderne villa in aanbouw in Sant Gervasi-La Bonanova, gelegen op een vlak perceel
met fantastisch uitzicht op de skyline van Barcelona, de heuvels en de Carretera de
les Aigues, een populaire natuurlijke plek om te joggen en te fietsen.

Deze villa wordt in de huidige staat verkocht met een project beschikbaar voor een
huis met 6 tweepersoonssuites en royale woonruimtes.

Het project suggereert de volgende lay-out. Een ruime woonkamer - eetkamer met
uitzicht en toegang tot de tuin via kamerhoge glazen deuren op de begane grond, een
gastentoilet en een ruime woonkeuken.

De eerste verdieping biedt 4 tweepersoonskamers met eigen badkamers, 3
kleedkamers en 2 terrassen, waarvan er een een royale oppervlakte van 70 m² meet.

De hoofdslaapkamer met zijn prachtige en-suite badkamer, 2 kleedkamers en een
terras van ongeveer 56 m² wacht op de tweede en laatste verdieping van het huis;
het verstrekken van privacy en rust.

Er is parkeergelegenheid voor 3 auto's in de garage op de benedenverdieping, waar
we ook een toilet vinden, niet minder dan 4 opslagruimten en een suite met een
tweepersoonsbed. Het pand kan worden aangevuld met airconditioning, verwarming
en een lift die de verschillende niveaus met elkaar verbindt.

Een geweldige kans om een familievilla te personaliseren op een uitstekende locatie
met gemakkelijke toegang van en naar de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn7179

Tuin, Terras, Parkeerplaats
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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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