REF. GAV21853

€620,000 Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 110m² terras te koop in La Pineda,
Barcelona
Spanje » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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Contact ons over deze woning
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Nieuwbouw penthouse met 100 m² privézonneterras in
een van de beste woonwijken aan de kust van Barcelona.
Nieuwbouw penthouse van 110 m² in een complex bestaande uit twee gebouwen met
een tuin en een gemeenschappelijk zwembad.
Het pand heeft een hal die het daggedeelte van het nachtgedeelte scheidt. Overdag
hebben we toegang tot een grote en lichte woonkamer met volledig uitgeruste
keuken en directe toegang tot het privé-terras van ongeveer 15 m².

lucasfox.co.nl/go/gav21853

Er zijn drie slaapkamers in het nachtgedeelte: één heeft een en-suite badkamer en
kleedkamer en de andere twee zijn tweepersoonskamers met een gedeelde
badkamer. Vanuit de suite hebben we direct toegang tot het privéterras.
Een trap leidt vanuit de woonkamer naar het privé-zonneterras van 100 m² met vrij
uitzicht op de zee of de bergen (afhankelijk van de locatie van elke unit).
De woning heeft een parkeerplaats en berging.
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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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