
VERKOCHT

REF. BCN12056

1.650.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

298m²
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

Indrukwekkend appartement te koop in Eixample rechts;
ruim en met luxe afwerking.

Dit zeer ruime appartement biedt een unieke kans voor diegenen die op zoek zijn
naar een heel bijzonder appartement in het centrum van Barcelona. Het pand bevindt
zich op de tweede verdieping van een klassiek gebouw met een conciërgeservice en
biedt royale woonruimtes.

Het appartement heeft verschillende dag- en nachtruimtes en bestaat uit een grote
woonkamer met 2 balkons met uitzicht op de groene Gran Via. De praktische keuken
is uitgerust met Smeg-apparatuur en veel opbergruimte. De ruime eetkamer,
toegankelijk vanuit zowel de keuken als de woonkamer, is perfect om te dineren met
familie en vrienden, het zou ook mogelijk zijn om deze ruimte te gebruiken om
desgewenst een grotere keuken te creëren.

Het nachtgedeelte kijkt uit op de rustige binnenplaats. Dit gebied omvat een grote
kamer, een ideaal gezinsbureau of extra slaapkamer, met toegang tot een galerij die
zorgt voor veel natuurlijk licht. Aan beide zijden van deze lounge vinden we een
tweepersoonsslaapkamer, elk met een eigen badkamer en een kleedkamer, beide
slaapkamers hebben ook toegang tot de galerij. Er is nog een dubbele slaapkamer
met een badkamer en een dienst slaapkamer en badkamer die kan worden gebruikt
als een studie.

Opvallende kenmerken zijn de designradiatoren en hoogwaardige stopcontacten en
lichtschakelaars, die het huis een zeer elegant huis maken. Wandpanelen en
originele gerestaureerde deuren evenals timmerwerk van hoge kwaliteit zijn
aspecten die maar weinig eigendommen te bieden hebben. Het appartement is het
hele jaar door voorzien van verwarming en airconditioning en is ontworpen om
verschillen in temperatuur in de bovenste en onderste delen van elke kamer te
voorkomen.

De ideale optie voor wie op zoek is naar een uniek, verfijnd appartement in het
centrum van de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn12056

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Balkon, 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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