
VERKOCHT

REF. BCN11881

320.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 1 Slaapkamer appartement met 10m² terras te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

48m²
Plattegrond  

10m²
Terras

+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

Gloednieuw appartement met 1 slaapkamer te koop als
onderdeel van Born Boutique Lofts, een verbluffende
ontwikkeling in de oude binnenstad van Barcelona.

Dit gloednieuwe appartement met 1 slaapkamer en 1 badkamer bevindt zich op de
eerste verdieping van de opwindende nieuwbouw Born Boutique Lofts. Het hotel ligt
verscholen op een rustige zijstraat van de levendige en bruisende wijk El Born en is
een appartement met veel natuurlijk licht en moderne afwerkingen. Het is helemaal
klaar en klaar voor gebruik.

Bij binnenkomst in het appartement, verdeelt de ruimte zich in twee vleugels. Aan de
rechterkant is de slaapkamer met kledingkasten en twee deuren naar kleine balkons.
Aan de linkerkant is de eet-en woonkamer, verbonden met de volledig uitgeruste
keuken. Deuren openen naar een terras van 11,5m²; een heerlijke plek om te
ontspannen en gasten te vermaken.

Het appartement is uitgerust met de hoogste standaard apparatuur en materialen.
Het is uitgerust met airconditioning, ingebouwde verlichting, een directe lift en een
video-intercomsysteem voor maximaal comfort.

Een mooie keuze voor iemand die een oase van rust zoekt in de buurt van de drukke
straten van de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn11881

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Balkon, Alarm, Airconditioning, 
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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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