
VERHUURD

REF. BCNR10655

5.100 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 80m² terras te huur in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

170m²
Plattegrond  

80m²
Terras

+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
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OMSCHRIJVING

Fantastisch gemeubileerd appartement van 170 m² met
een terras van 80 m², in een uitzonderlijke woonwijk met
tuinen en een zwembad.

Deze ongelooflijk gemeubileerde woning is gelegen in Torre Vilana in Sant Gervasi-La
Bonanova, met 24-uurs beveiliging, grote tuinen van 17.000 m2, grote
gemeenschappelijke tuinen van 17.000 m2, gedeelte voor kinderen, sportcentrum,
twee paddle-tennisbanen, en kleedkamers voor gasten. Torre Vilana kijkt uit over
Tibidabo en biedt directe toegang tot het natuurpark Collserola

De hoofdingang van het appartement leidt naar het daggedeelte, met een mooie
woonkamer met ramen aan 3 zijden, prachtig ingericht met woon- en eetkamer, en
praktische boekenplanken met een studeerhoek. Deze kamer is omgeven door ramen
die een van de beste uitzichten over Barcelona bieden en plaats maken voor het U-
vormige terras van 80 m². De woonkamer staat in verbinding met de keuken, die ook
naar buiten is gericht. De keuken is voorzien van een eethoek met gaskookplaat,
Siemens inbouwapparatuur en een groot aantal kasten. Het biedt ook uitzicht op de
heuvels.

In het nachtgedeelte vinden we de 4 slaapkamers en de 2 badkamers. Twee
slaapkamers zijn naar buiten gericht en dubbel (een met twee uitschuifbedden en de
andere met een uitschuifbed), met elk een driedeurs kleerkast en toegang tot het
prachtige terras met uitzicht op een eigen doorgang en de heuvels. De derde
slaapkamer is een polyvalente ruimte die momenteel in gebruik is als kleedkamer,
met een 6-deurs kleerkast en een bureau met praktische tafel.

De laatste slaapkamer is dubbel, met 2 grote ramen, een kleedkamer en een
badkamer met dubbele wastafels, douche en bubbelbad, met gescheiden toilet en
bidet. Naast deze eigen badkamer is er een tweede badkamer die de rest van de
slaapkamers bedient. Deze badkamer is voorzien van een dubbele wastafel en
douche, met apart het toilet en het bidet.

Het hele huis is naar buiten gericht, behalve de wasruimte en een van de badkamers.
Het is twee jaar geleden volledig gerenoveerd, dus het wordt gepresenteerd in
uitstekende staat, en heeft houten vloeren door het hele appartement,
airconditioning en gasverwarming. Het bevat ook handige 2 parkeerplaatsen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr10655

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Conciërge service,
Prive garage, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast, Service lift,
Speelplaats, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Het ideale huis voor een gezin in Barcelona.

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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