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OMSCHRIJVING

Ruim en licht hoekappartement van 114 m², met 3
slaapkamers en 2 badkamers, te koop in de wijk Sant
Antoni.
Het appartement meet 114 m² gebouwd volgens plan en met een bruikbare
oppervlakte van 90 m² volgens registratie en heeft een lay-out met een grote
woonkamer met een semi-open keuken van 38 m², twee slaapkamers en een
eenpersoonskamer. Een van de tweepersoonsslaapkamers ligt aan de buitenzijde en
heeft een balkon met uitzicht op de straat, terwijl de andere een eigen badkamer en
toegang tot een binnengalerij biedt. In totaal heeft het pand twee complete
badkamers.
Andere details die we vanuit het appartement kunnen benadrukken zijn de hoge
plafonds van drie en een halve meter, twee balkons met uitzicht op de straat van
ongeveer 6 m², radiatorverwarming, houten vloeren en verschillende architectonische
elementen die typisch zijn voor de stad Barcelona, zoals lijstwerk of origineel
houtwerk.
De accommodatie bevindt zich in een hoekgebouw uit de eeuwwisseling. Het gebouw
is in modernistische stijl en wordt gepresenteerd in perfecte staat, met prachtige
architectonische details zowel aan de gevel als aan de binnenkant. Het gebouw heeft
een lift.
Ideaal appartement voor diegenen die in het hart van de wijk Sant Antoni willen
wonen.
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Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Verwarming, 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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