
VERKOCHT

REF. BCN18199

1.290.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer appartement met 16m² terras te koop in Sant Gervasi - La Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

180m²
Plattegrond  

16m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusief 5-slaapkamer appartement met geweldig
renovatiepotentieel, buitenkamers en een terras, te koop
in Tres Torres.

Dit fantastische appartement, aan drie zijden vrijstaand, is gelegen in Tres Torres,
een woonwijk die wordt gewaardeerd om zijn rustige, familiale sfeer. Het pand is te
renoveren en biedt veel mogelijkheden dankzij de ruime kamers aan de buitenzijde
en een mooi uitzicht, evenals het grote terras. Bovendien bevindt het appartement
zich in een klassiek gebouw met twee ingangen, twee liften en een conciërge, en
beschikt het over een berging, drie opeenvolgende parkeerplaatsen en een
fitnessruimte met een verwarmd zwembad.

Het appartement heeft een intuïtieve lay-out, waarbij de dagruimte en het
slaapgedeelte duidelijk van elkaar verschillen.

We komen het appartement rechtstreeks vanuit de lift binnen. Aan de linkerkant is er
een grote woonkamer met een open haard, een uitnodigende kamer met het
potentieel om een elegante en lichte woonkamer te worden. De woonkamer heeft
toegang tot het terras, met uitzicht op de omgeving en voldoende ruimte voor een
tafel en stoelen. Het is mogelijk om een deel van deze ruimte af te dekken om het
daggebied verder uit te breiden. Er is een doorgeefluik naar de ruime keuken met
eet- en wasruimtes en een dienstslaapkamer met onafhankelijke ingang en toegang
tot de servicelift.

Het slaapgedeelte bestaat uit 3 grote slaapkamers die twee badkamers delen, plus
een fantastische slaapkamer met en-suite badkamer.

De woning heeft houten vloeren en is uitgerust met airconditioning en verwarming
om te zorgen voor maximaal comfort op elk moment van het jaar.

Neem contact met ons op om dit familiehuis te bezoeken met een groot
renovatiepotentieel in Tres Torres.

lucasfox.co.nl/go/bcn18199

Binnenzwembad, Terras, Zwembad,
Conciërge service, Gym, Lift,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Open haard, Renovatie object, Service lift,
Verwarming
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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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