
REF. SANT-GERMA

Prijs vanaf 625.000 € New development
Sant Germa Appartementen, Sants, Barcelona
Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Sants beschikt over prijzen vanaf 625,000 € en huur rendement van 4%, 2
Appartementen beschikbaar

2
Units available  

2 & 3
Slaapkamers  

110m²
Sizes from  

4,28%
Rental yield up to
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Sants, Barcelona beschikt over prijzen vanaf 625,000 € en
huur rendement van 4%

Het prachtige nieuwbouwproject van Sant Germà biedt uitzonderlijke appartementen
en duplexen in de wijk Sants, naast Plaça Espanya en Montjuic Park, het grootste
groene gebied van Barcelona. Dit gebied biedt u meerdere mogelijkheden om te
sporten in de open lucht en om te genieten van de cultuur die de stad te bieden
heeft, evenals alle dagelijkse diensten binnen handbereik en een uitstekende
verbinding met het openbaar vervoer.

Deze nieuwbouwontwikkeling heeft een moderne gevel en is uitgerust met de meest
geavanceerde technologie. De ontwikkeling is een geavanceerd stedelijk concept dat
comfortabele woningen met 2, 3 en 4 slaapkamers biedt, variërend van 83 tot 131 m².
Alle woningen hebben toegang tot een balkon, ofwel aan de Carrer Germà ofwel aan
de binnenkant van de blokpatio.

De woningen hebben een modern en elegant ontwerp, met knusse ruimtes in lichte
tinten, neutraal grijs en houtkleuren die de ruimtelijkheid en helderheid van de
kamers versterken. Ze zijn allemaal van de hoogste kwaliteit, waaronder de keuken
met witte minimalistische designmeubelen, Silestone werkblad en front, oven,
afzuigkap en magnetron van het merk Bosch, en de badkamers, waar rechte lijnen en
een minimalistische stijl de boventoon voeren.

Het gebouw biedt ook toegang tot een prachtig dakterras met een zwembad en een
chill-out ruimte, de ideale plek om even weg te zijn van de drukte van de stad en te
ontspannen onder de mediterrane zon. Toekomstige bewoners zullen ook de
mogelijkheid hebben om een parkeerplaats te verwerven, een echt voordeel in een
stad als Barcelona.

Hoogtepunten

Appartementen met 2, 3 en 4 slaapkamers en duplexen
Modern gebouw met ondergrondse garage met parkeerplaatsen tegen meerprijs
Elegante en minimalistische stijl
Toegang tot balkon aan straatkant of binnenpatio
Hoogwaardige afwerkingen met merken als Silestone of Bosch

lucasfox.co.nl/go/sant-germa
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Zwembad op het dak bouwen
Gelegen in Sants, naast Plaça Espanya en het Montjuic-park

UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type Status Vloer Distribution Woonoppervlakte Rental yield

Appartement 625.000 € Vloer 0 2 Slaapkamers 3 Badkamers 110m², Terras 74m² 4.28%

Appartement 648.000 € Vloer 0 3 Slaapkamers 3 Badkamers 110m², Terras 80m² 4.19%

Appartement Verkocht Vloer 2 3 Slaapkamers 2 Badkamers 84m², Terras 7m² 3.99%

Appartement Verkocht Vloer 2 3 Slaapkamers 2 Badkamers 86m², Terras 8m² 3.95%

Appartement Verkocht Vloer 2 3 Slaapkamers 2 Badkamers 93m², Terras 8m² 4.01%

Appartement Verkocht Vloer 3 3 Slaapkamers 2 Badkamers 84m², Terras 7m² 4.04%

Appartement Verkocht Vloer 3 3 Slaapkamers 2 Badkamers 86m², Terras 8m² 3.87%

Appartement Verkocht Vloer 3 3 Slaapkamers 2 Badkamers 93m², Terras 8m² 3.93%
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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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