
REF. BCN11742

1.500.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer appartement met 70m² terras te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

3
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3
Badkamers  

200m²
Plattegrond  

70m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Gerenoveerd, ruim penthouse-appartement met
hoogwaardige afwerking, 4 slaapkamers, een groot,
zonnig terras en een ongelooflijke centrale locatie.

Dit gerenoveerde penthouse-appartement van 200 m² heeft een zeer zonnig terras
van 70 m² met een prachtig uitzicht. Het penthouse bevindt zich in een gebouw met
parkeergelegenheid en een conciërgeservice, gelegen in het hart van de stad en in
het Quadrat d'Or (Gouden Plein) gebied van Eixample, rechts, tussen Plaça
Urquinaona en Plaça Catalunya.

Airconditioning, verwarming, houten vloeren en prachtige hoogwaardige afwerkingen
zijn slechts enkele van de kenmerken van dit prachtige appartement te koop.

Bij het betreden van het pand leidt een gang naar een gastentoilet, een slaapkamer
met interieur en een complete badkamer. Verderop vinden we nog 2 aan de
buitenkant gelegen tweepersoonsslaapkamers en de hoofdslaapkamer met een en-
suite badkamer. De grote slaapkamer en de fantastische open woonkamer, eetkamer
en keuken bieden toegang tot het enorme terras op het zuiden.

De accommodatie is de ideale plek om naar terug te keren na een lange dag in de
stad en omdat het zo ruim en licht is, is het een fantastisch huis om te entertainen.
Een parkeerplaats in hetzelfde gebouw is inbegrepen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit ruime, gloednieuwe huis met
een groot terras te koop in het centrum van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn11742

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken
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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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