
VERKOCHT

REF. BCN15660

450.000 € Loft - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Loft met 11m² terras te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08013

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

80m²
Plattegrond  

11m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Prachtig ingericht en volledig gerenoveerd appartement
met een slaapkamer met tweepersoonsbed, 2
multifunctionele ruimtes, een patio in een rustig, semi-
voetgangersgebied in de Sagrada Familia.

Dit prachtige gerenoveerde en gemeubileerde huis in loft-stijl is gloednieuw en
beschikt over moderne designelementen. Het pand heeft directe toegang vanuit een
rustige, semi-voetgangersstraat naast de Sagrada Familia, in een gebied dat in de
toekomst niet zal worden aangepast aan stedenbouwkundige veranderingen.

Bij binnenkomst hebben we direct toegang tot de woonkamer. Het is een aangename
kamer met zeer hoge plafonds en ramen die uitkijken op de voorgevel. Van daaruit
vinden we 2 praktische multifunctionele ruimtes, waarvan één op een
tussenverdieping, die kan worden gebruikt als een tweede slaapkamer en een andere
in het onderste gedeelte, die bijvoorbeeld als studio kan worden gebruikt.

Verderop leidt een gang naar de bijkeuken en een badkamer die, dankzij de dubbele
deur en het slimme architectonische arrangement, zowel dienst doet als gastentoilet
als als een eigen badkamer in de slaapkamer.

Aan het einde van de gang biedt het pand een grote uitgeruste keuken met veel
werkruimte en veel licht dankzij een groot raam met toegang tot de patio met
bloembedden en verlichting: de ideale plek om te ontspannen na een lange dag of
om te genieten van een goed ontbijt in het weekend. Bovendien gaat het prachtige
aanrecht van silestone in de keuken door naar buiten, waardoor een bar ontstaat
voor de patio, om het beste uit deze 2 ruimtes te halen.

De accommodatie is uitgerust met 3 airconditioningseenheden met onafhankelijke
machines met warme en koude lucht om uw comfort op elk moment van het jaar te
garanderen. Bovendien heeft het een certificaat van bewoning.

Neem contact met ons op om dit gerenoveerde en gemeubileerde huis op de begane
grond naast La Sagrada Familia te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn15660

Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, 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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