
REF. BCN38939

3 850 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 312m² terrass till salu i Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035
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3
Badrum  
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Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Exklusiv takvåning belägen i ett unikt bostadskomplex i
den övre delen av stadsdelen Sant Gervasi-La Bonanova.
Det erbjuder exklusiva samhällstjänster, som inkluderar
stora trädgårdsområden med en barnpark, pooler,
paddeltennisbanor och omklädningsrum.

Fastigheten består av 220  byggd plus en magnifik terrass på 210  som omger hela
fastigheten. Från köket-matsalen når vi den större delen av terrassen, där vi hittar
flera fristående områden, såsom en grill-sommarmatplats och flera chillout-områden
som omger den privata uppvärmda poolen med spektakulär utsikt.

En hiss ger direkt tillgång till fastigheten, där vi hittar en rymlig hall med skåp för att
lämna tillhörigheter. När vi väl korsar ytterdörren, till höger har vi ett rymligt
vardagsrum med direkt tillgång till den stora terrassen. Till vänster om entrén hittar
vi ett rymligt fullt utrustat och exteriört kök-kontor, med direkt tillgång till samma
terrass.

Nattområdet består av fyra dubbelrum med stora fönster och utsikt över bergen. Två
av rummen har eget badrum och tre med direkt tillgång till terrassen som omger
fastigheten.

Gården har en 24-timmars concierge- och övervakningsservice, samt sex
parkeringsplatser och ett 55 m  förråd med ett komplett badrum.

lucasfox.se/go/bcn38939

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Swimming pool, Portvakt,
Hiss, Padel-bana, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Rullstolar, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats
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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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