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OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd appartement met 3 slaapkamers op
een hoge verdieping van een modernistisch gebouw in
Eixample Left.
Dit uitzonderlijke turn-key appartement bevindt zich op de vijfde verdieping van een
prachtig gebouw met een majestueuze ingang, die dateert uit 1910. Gelegen dicht bij
Carrer de Mallorca, Carrer d'Enric Granados en Rambla de Catalunya, is het
appartement perfect gepositioneerd in een van de meest gewilde gebieden van de
stad.
Dit elegante appartement is onlangs gerenoveerd met hoogwaardige afwerkingen en
materialen. Het zou een heel bijzonder huis in het centrum van de stad maken. Het
unieke eigentijdse ontwerp is moeiteloos gecombineerd met historische kenmerken,
waaronder de prachtige tegelvloeren en karakteristieke hoge plafonds met
verbluffende resultaten. De woon-eetkamer, met 2 balkons met uitzicht op de straat,
krijgt veel natuurlijk licht en de moderne keuken is volledig uitgerust. Er is een aparte
eetkamer, ideaal voor speciale maaltijden met familie of vrienden, plus een studio.
Dit appartement heeft in totaal 3 slaapkamers, waarvan de hoofdslaapkamer een
eigen badkamer heeft en een galerij met uitzicht op de rustige binnenplaats
beneden. Twee verdere badkamers en een wasruimte completeren dit prachtige
pand. Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Monumentale details,
Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Uitzicht,
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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