
VERHUURD

REF. BCNR8712

7.500 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer penthouse met 184m² terras te huur in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

320m²
Plattegrond  

504m²
Perceeloppervlakte  

184m²
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

Schitterend triplex penthouse met ongelooflijke
stadsgezichten, 180 m² terrasruimte, 4 slaapkamers en
een verwarmd binnenzwembad te huur in Galvany met 2
parkeerplaatsen inbegrepen in het gebouw.

Dit unieke moderne penthouse ligt op een bevoorrechte locatie in de exclusieve
Galvany-buurt Zona Alta, dicht bij chique boetieks, eersteklas restaurants en
openbaar vervoer.

Het pand heeft een compleet bebouwde oppervlakte van 505 m², inclusief 184 m² aan
spectaculaire terrasruimte met een dag lang zonneschijn en een fantastisch uitzicht
over de stad, die zich uitstrekt van de Agbar-toren tot Tibidabo. Het penthouse is
verdeeld over 3 niveaus met een marmeren trap en een lift die ze allemaal met
elkaar verbindt.

We betreden de hal op de eerste verdieping en vinden de master suite met een grote
kleedkamer en een eigen badkamer en toegang tot het terras. Ook op deze
verdieping is een tweede suite met een badkamer. De tweede verdieping biedt plaats
aan de ruime, volledig uitgeruste keuken met hoogwaardige apparatuur en
hoogwaardige afwerking, een aparte service en wasruimte met een terras, de derde
slaapkamer suite en de wijd open woonkamer die is uitgerust met een projector en
verdeeld in 2 gebieden met toegang tot het grote terras. Er zijn in totaal 4
slaapkamers inclusief de serviceslaapkamer.

De derde en laatste verdieping wordt bewoond door een luxe stedelijke spa met een
verwarmd binnenzwembad, een toilet en een fantastisch terras-solarium met
adembenemende uitzichten. De accommodatie heeft 2 kluisjes en 2 parkeerplaatsen
in hetzelfde gebouw.

Het is momenteel gestoffeerd maar kan volledig gemeubileerd of leeg worden
opgeleverd, afhankelijk van de behoeften van de nieuwe huurder.

Een uitstekende accommodatie met een eigen binnenzwembad in Zona Alta.

lucasfox.co.nl/go/bcnr8712

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Terras, Gym,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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