
VERKOCHT

REF. STC28122

695.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer appartement met 25m² terras te koop in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

179m²
Plattegrond  

25m²
Terras

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.co.nl Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Penthouse met veel mogelijkheden, veel karakter, een
prachtig terras van 25 m² en gemeenschappelijk zwembad
in een groene parkomgeving in een rustige en centrale
wijk.

Deze woning is een penthouse gelegen op 4 semi-verdiepingen. Het is erg gezellig en
met een uniek karakter, veel ruimte en licht.

Vanuit de hal vinden we een ruime tweepersoonsslaapkamer aan de buitenkant met
toegang tot een galerij en een complete badkamer met ligbad. Als we vanuit de hal
naar beneden gaan, vinden we 2 naar buiten gerichte slaapkamers, die licht en
aangenaam zijn, een tweepersoonsbed en de andere eenpersoonskamers. Deze
ruimte heeft ook een complete badkamer, deze met douche, voor meer comfort.

Nogmaals, beginnend vanuit de inkomhal en een halve verdieping omhoog, gaan we
naar de woonkamer, die ruim, licht en aangenaam is, met grote kamerhoge ramen die
voor licht en warmte zorgen. Het is een open ruimte voor extra comfort. Van daaruit
hebben we toegang tot de keuken, openen we naar de woonkamer om een groter
gevoel van ruimte te creëren voor dagelijks gebruik en met veel aanrechtruimte.

We gaan nog een half niveau omhoog, naar een verdieping die bestaat uit een
kantoor, met ramen aan beide zijden en zeer helder, ideaal om een boekenkast met
een werktafel te plaatsen. Het is een zeer veelzijdige ruimte en profiteert van de
toegang tot een spectaculair terras van 25 m² met de hele dag zon, ideaal voor
diners, maaltijden met familie of vrienden, voor warme zomerdagen of nachten in de
koelte.

Evenzo heeft de gemeenschap een tuin en een zwembad, voor het plezier van het
hele gezin, en vooral de kleintjes. Er is ook de mogelijkheid om in hetzelfde gebouw
een parkeerplaats te verwerven.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

lucasfox.co.nl/go/stc28122

Zwembad, Terras, Lift, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas
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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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