
VERKOCHT

REF. BCN14799

395.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08011

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

68m²
Woonoppervlakte

+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

Mooi appartement van topkwaliteit te koop in een
volledig gerenoveerd gebouw dat dateert uit 1920 naast
de Sant Antoni-markt.

Deze uitstekende ontwikkeling biedt momenteel 5 van de 11 gloednieuwe
appartementen in een volledig gerenoveerd gebouw uit 1920 met een nieuwe lift,
nieuwe gas-, elektriciteits- en waterinstallaties en gemeenschappelijke ruimtes en
gerenoveerde gevels. Het gebouw bevindt zich in de straat Carrer de Comte d'Urgell,
naast de Carrer de la Diputació: een onverslaanbare locatie in Eixample Links vlakbij
de beroemde Sant Antoni-markt, winkels, restaurants en openbaar vervoer.

Dit appartement ligt op de vijfde en bovenste verdieping en is 68 m² groot. Het biedt
een hal, een woonkamer met een open keuken en twee slaapkamers met elk een
eigen badkamer.

Het appartement wordt gepresenteerd met een uitstekende kwaliteit afwerking, zoals
dubbele beglazing met aluminium frames, brede, natuurlijke houten vloerplanken,
gasverwarming en airconditioning kanalen, porselein vloeren in de badkamers en
Silestone keuken uitgerust met Smeg apparaten. Deze afwerkingen worden
gecombineerd met historische kenmerken, zoals Catalaanse gewelven en prachtige
houten balken, die charme en karakter toevoegen.

Het ideale appartement voor diegenen die willen wonen in een van de beste wijken
van de stad. Het zou ook een zeer interessante investeringsmogelijkheid zijn.

lucasfox.co.nl/go/bcn14799

Lift, Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval, ,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Gerenoveerd, Nieuwbouw
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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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