
VERKOCHT

REF. BCN22992

560.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer appartement met 7m² terras te koop in Diagonal Mar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Diagonal Mar »  08019

2
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1
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76m²
Plattegrond  

7m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Prachtig appartement met 2 slaapkamers, met terras,
parkeerplaats, gemeenschappelijke ruimtes met 2
zwembaden, padel tennisbanen, een fitnessruimte en
bewaking te koop in Diagonal Mar.

Dit fantastische huis is gelegen in het exclusieve high-end wooncomplex van Illa del
Llac, op slechts 200 meter van het strand en tegenover het winkelcentrum Diagonal
Mar. Het wooncomplex heeft twee paddle-tennisbanen, twee zwembaden, een
fitnessruimte, conciërgeservice, 24-uursbewaking, een kindergedeelte en een
evenementenruimte.

Bij binnenkomst van het appartement vinden we een mooie hal die ons toegang geeft
tot de woonkamer met grote ramen die uitkijken op het terras en waar u kunt
genieten van een prachtig uitzicht op de zee en de stad. Bovendien biedt het een
open keuken met een wasruimte en een eetkamer. In het nachtgedeelte is er een
slaapkamer met toegang tot het terras en inbouwkasten, nog een slaapkamer met
inbouwkasten en raam en een badkamer met ligbad.

Het appartement bevindt zich op de bovenste verdieping van het gebouw en heeft
een bebouwde oppervlakte van 77 m² en een aangenaam terras van 6,40 m², waar u
het grootste deel van het jaar kunt genieten van de prachtige zonsopgangen en
zonsondergangen. Alle kamers liggen aan de buitenzijde met dubbele beglazing. De
airconditioning is via kanalen.

De prijs is inclusief een parkeerplaats voor een grote auto op hetzelfde terrein van
waaruit u rechtstreeks toegang heeft tot het huis en binnenkort een oplader voor
elektrische voertuigen heeft.

lucasfox.co.nl/go/bcn22992

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Nieuwbouw,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Bijkeuken, Barbecue, Balkon,
Airconditioning, , 
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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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