
REF. BCN8403

770.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer Huis / Villa met 32m² Tuin te koop in Poblenou, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08005

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

134m²
Plattegrond  

26m²
Terras  

32m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Mooi designhuis te koop in Poblenou, vlakbij het strand,
met een aantrekkelijk terras, tuin, solarium en zwembad.

Dit moderne huis ligt in het hart van Poblenou, dicht bij het strand en het centrum
van de stad. Het is verdeeld over 3 niveaus, met een terras en een zwembad op de
bovenste verdieping. Het huis meet 133.68 m², plus een extra 32.37 m² tuin en 34.98
m² meer voor het solarium en het zwembad.

De toegangsvloer heeft een prachtige open woon-eetkamer met een volledig
uitgeruste Amerikaanse keuken en toegang tot de tuin. Op de eerste verdieping
vinden we een open polyvalente ruimte, ideaal als kantoor- of tv-ruimte. Er is ook
een gastentoilet.

Op de tweede verdieping bevindt zich de master suite met eigen badkamer en 2 zeer
comfortabele eenpersoons slaapkamers. Deze 2 slaapkamers delen een badkamer
met douche. Alle slaapkamers liggen aan de buitenzijde en zijn voorzien van
inbouwkasten. De bovenste verdieping heeft een spectaculair solarium en zwembad.

Het pand is ontworpen door een modern team van architecten en bevindt zich in een
unieke omgeving. Het is gebouwd met de hoogste kwaliteit afwerking in hout en glas
volgens een lineair en modern concept.

Het huis heeft houten vloeren met vloerverwarming en biedt veel bergruimte dankzij
de vele inbouwkasten. Het heeft ook een put voor de opvang van regenwater.

Dit huis, beschikbaar voor verkoop, is ideaal voor een stel of een klein gezin.

lucasfox.co.nl/go/bcn8403

Zwembad, Tuin, Terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Balkon, 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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