
VERKOCHT

REF. BCN15754

550.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

108m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe, rustig, nieuw gerenoveerd appartement met 2
slaapkamers te koop in El Born, het hart van Barcelona.

Gloednieuw appartement te koop in een onlangs gerenoveerd historisch gebouw met
conciërgeservice. Dit appartement ligt in de charmante wijk El Born, omgeven door
restaurants, cafés en winkels en met uitstekende verbindingen met het openbaar
vervoer.

Het gebouw heeft een luxe entree, toegang op het dak en betaalbare maandelijkse
kosten. Het appartement is 108 m² groot en heeft een hal die leidt naar de lichte,
open leefruimte met een moderne keuken met Bosch-apparatuur. Er is ook een
wasmachine en droger van Bosch.

Er zijn 2 slaapkamers, waarvan er een de hoofdslaapkamer met een ensuite
badkamer is. Er is ook een tweede badkamer. Hoogwaardige materialen en
afwerkingen zijn overal geselecteerd, met als resultaat een luxueus, stil en
comfortabel huis in inlooptoestand.

Er is een gratis fietsenstalling beschikbaar in de ondergrondse parkeergarage en de
mogelijkheid om parkeerplaatsen voor auto's en motorfietsen beschikbaar te stellen.

Een geweldige kans voor wie op zoek is naar een gerenoveerd huis of een investering
in het hart van het oude centrum van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn15754

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Gerenoveerd,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer, 

REF. BCN15754

550.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

108m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/bcn15754
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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.

REF. BCN15754

550.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

108m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl

	Luxe, rustig, nieuw gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers te koop in El Born, het hart van Barcelona.

