REF. BCN19754

1 423 500 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 19m² terrass till salu i Ciutat Diagonal
Spanien » Barcelona » Ciutat Diagonal » 08950
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ÖVERBLICK

Underbart familjehem med 3 sovrum och en terrass i en
ny utveckling med gemensam pool och grönområden.
Denna exklusiva utveckling erbjuder dig detta lyxiga 172 m² stora hem, perfekt för ett
par eller en professionell, som ligger på en privat tomt på mer än 1 hektar. Det är ett
privilegierat läge i Esplugues, Barcelona, där invånarna kan uppskatta soluppgången
över havet och staden från sitt nya hem, bredvid naturreservatet Collserola.
Entrén leder direkt in i dagområdet, som består av ett stort vardagsrum med matsal
med ett halvöppet kök och en tvättstuga. Detta magnifika rum har tillgång till en 19
m² stor terrass, perfekt för att njuta av Medelhavsklimatet eller en romantisk kväll.
Från vardagsrummet finns också tillgång till nattområdet, som består av det största
dubbelrummet, med eget badrum och ett omklädningsrum och tre andra mindre
dubbelrum som delar badrum, med möjlighet att ha 3 eller 4 sovrum . Slutligen
slutför en gästtoalett layouten.
De gemensamma utomhusområdena är säkra och privata och har pooler, sola
områden, grönområden och en paddeltennisbana. Inomhusområdet erbjuder en
vacker pool, gym och mötesklubb. Dessutom har byggnaden smart byggteknik, 24timmars säkerhet och en concierge för maximal komfort. Projektet består av 5
bostadshus.
En unik möjlighet att förvärva ett exklusivt skräddarsytt hem beläget i en lyxig
nybyggnation med utmärkta samhällsområden, på ett prestigefyllt läge i Barcelona.
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Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Uppvärmning, Utsikt
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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