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REF. BCN7219

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer penthouse met 70m² terras te koop in Eixample Links
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08007

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

170m²
Plattegrond  

70m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Sensationele nieuwe penthouse-duplex met 4
slaapkamers, 4 badkamers, elegant, modern interieur en
terrassen met adembenemend uitzicht op de stad, in een
fantastische nieuwbouwproject in de wijk Eixample van
de stad.

Achtste verdieping duplex penthouse appartement van 170 m² in een
nieuwbouwproject in een indrukwekkend 8 verdiepingen tellend monumentaal pand
op de hoek van de Gran Via de les Corts Catalanes en Carrer Balmes, in de wijk
Eixample van Barcelona.

Deze bijzondere woning beschikt over 3 benijdenswaardige terrassen met
dramatische weidse uitzichten over de stad Barcelona en daarbuiten.

Overvloedig natuurlijk licht en rust kan hier worden gewaardeerd dankzij de locatie
op een hoge verdieping van het gebouw. Het volledig gerenoveerde interieur met
smaakvolle inrichting luxe en comfort in het hart van de stad.

Bij binnenkomst vinden we de woonkamer met toegang tot een terras, de volledig
uitgeruste keuken, 3 slaapkamers en 3 badkamers. Twee van deze slaapkamers
hebben toegang tot een ander terras. Op de bovenste verdieping vinden we de
prachtige grote slaapkamer met een eigen badkamer en een eigen terras.

En wat is er beter dan een bezoek aan de gemeenschappelijke fitnessruimte en spa
met sauna en een zwembad met hydromassage-waterstralen om het perfecte einde
te bieden aan een lange dag in de stad.

Pure elegantie en luxe in een penthouse van deze eerste ontwikkeling.

De schilderijen die in het appartement worden tentoongesteld, behoren tot de
kunstgalerie Art Ramón, neem contact met ons op voor meer informatie.

highlights

Ongelooflijke uitzichten over de bergen, de zee, de universiteit en de Passeig de
Gracia
Hoogwaardige afwerking met Bulthaup-keuken en Gaggenau / Neff-apparaten
Spa en fitnessruimte in het gebouw

lucasfox.co.nl/go/bcn7219

Binnenzwembad, Terras, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, , Airconditioning,
Alarm, Balkon, Beveiliging,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Nieuwbouw, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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Bouwverzekering voor 10 jaar
Bank gegarandeerde ontwikkeling
In dit stadium kan de lay-out worden besproken (slaapkamers)
Hoge opbrengst

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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