
VERKOCHT

REF. BCN10392

455.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

81m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Onberispelijk gerenoveerd appartement met 2
slaapkamers met hoogwaardige designafwerkingen en
veel mooie historische kenmerken, te koop op Carrer
Princesa met uitzicht op het beroemde Picasso Museum.

Dit onlangs gerenoveerde appartement heeft een oppervlakte van 95 m² en is
gevestigd in een historisch gebouw uit 1850 in de trendy wijk El Born in Ciutat Vella.
het historische hart van Barcelona. Omringd door een grote verscheidenheid aan
restaurants, cafés, winkels en prachtige oude gebouwen, wordt deze buurt door velen
beschouwd als de beste plek om te wonen in het centrum van Barcelona.

Dit appartement is perfect gerenoveerd met hoogwaardige materialen en
designerdetails. De renovatie heeft getracht de historische charme van het pand te
behouden door historische kenmerken zoals de houten balken aan het plafond met
delicate handschilderingen, bakstenen muren en gerestaureerde mozaïekvloertegels
te herstellen.

De lay-out biedt een heldere, open woonkamer, eetkamer en keuken met balkons
met uitzicht op de achterkant van het Picasso Museum. Verderop vinden we een
ensuite slaapkamer met een balkon, een tweede slaapkamer of studeerkamer en een
tweede badkamer.

Het stijlvolle design omvat moderne badkamers en keuken van topkwaliteit, een
designbadkuip en kwaliteitsmeubels die deel uitmaken van de verkoop.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit prachtig gerenoveerde
appartement in een historisch Born-gebouw.

lucasfox.co.nl/go/bcn10392

Natuurlijke lichtinval, Uitzicht
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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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