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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijk pand, ontworpen door de beroemde
Catalaanse architect Carlos Ferrater.
Gelegen in een bevoorrechte locatie aan Marquesa de Vilallonga in Barcelona,
Bonanova, vinden we deze sensationele 5-slaapkamer villa dat ontworpen is door de
prestigieuze Carlos Ferrater & Partners - OAB.
De villa bestaat uit 800m² woonoppervalkte, verdeeld over 3 grote verdiepingen en 2
kelderverdiepingen, die de garage, een fitnessruimte, opslagruimten en een
ontspanningsruimten voorziet.
De tuin is voorzien van pergola's, patio's, veranda's en een aantrekkelijk zwembad. De
kamers zijn ruim en hebben een eigen badkamer, de master suite profiteert van 2
badkamers, een glamoureuze walk-in kleerkast en een terras.
Een sensationele luxe villa te koop in het exclusieve Bonanova gedeelte van de wijk
Barcelona Zona Alta.
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Terras, Tuin, Zwembad, Gym, Prive garage,
Lift, Natuurlijke lichtinval, Berging,
Dichtbij internationale scholen, Nieuwbouw
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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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