
VERHUURD

REF. STCR23606

Huur mogelijk op aanvraag Penthouse - Verhuurd
4 Slaapkamer penthouse met 15m² terras te huur in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

182m²
Plattegrond  

15m²
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

Geweldig duplex penthouse met 4 slaapkamers en 3
badkamers, met een eigen terras van 15 m²,
parkeerplaats, polyvalente zaal, gemeenschappelijke tuin
en zwembad, te huur in Parc Central in Sant Cugat.

Duplex penthouse, ruim en licht, met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin en een
zwembad.

Het daggedeelte heeft een ruime open woon-eetkamer met toegang tot een gezellig
terras van 15 m² en een woonkeuken met wasruimte.

De begane grond heeft 2 tweepersoonsslaapkamers met complete badkamers en een
eenpersoonsslaapkamer.

De bovenverdieping is ruim en biedt u een grote polyvalente ruimte met een
studeerkamer en een slaapkamer met een complete badkamer met douche en
hydromassagebad.

De afwerkingen zijn van hoge kwaliteit, het biedt bijvoorbeeld aluminium
schrijnwerk, airconditioning met kanalen, verwarming, inbouwkasten en
beukenhouten interieur timmerwerk.

De gemeenschap heeft een grote tuin met een zwembad, een polyvalente ruimte met
pingpong, ideaal voor kinderen, en dienstverlening aan de gemeenschap.

De woning heeft een garageplaats te huur die bij de prijs is inbegrepen en het is
mogelijk om een andere te kopen.

lucasfox.co.nl/go/stcr23606

Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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	Geweldig duplex penthouse met 4 slaapkamers en 3 badkamers, met een eigen terras van 15 m², parkeerplaats, polyvalente zaal, gemeenschappelijke tuin en zwembad, te huur in Parc Central in Sant Cugat.

