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OMSCHRIJVING

Fantastisch appartement met veel licht en historische
architectonische kenmerken, te koop in Eixample Left.

Dit prachtige appartement is gevestigd in een klassiek gebouw met een lift, in een
van de beste wijken van Eixample Left, nabij de rustige straat Carrer Comte Borrell.
Dit comfortabele huis is klaar om in te trekken, met de mogelijkheid om het
gemeubileerd te krijgen, en het valt op door zijn ruime kamers, het overvloedige
natuurlijke licht en de originele architecturale kenmerken, zoals de prachtige
plafondlijsten, die een unieke charme aan zijn ruimten.

Het pand biedt een grote woonkamer met toegang tot een mooie en lichte galerij met
uitzicht op de straat, die een gezellige sfeer aan de kamer geeft. Bovendien bevindt
het appartement zich op een middelhoge verdieping van het gebouw en is het een
tweevleugelig pand met uitzicht op zowel de zee als de bergen, zodat het gedurende
de dag licht ontvangt. Vervolgens vinden we de keuken, die ruim, praktisch en volledig
uitgerust is.

Het appartement heeft ook 2 comfortabele slaapkamers: een tweepersoonskamer
aan de buitenkant en een kleedkamer, en nog een slaapkamer die een
eenpersoonskamer is. Daarnaast is er nog een kamer die, als de eigenaar beslist, in
een andere slaapkamer kan worden veranderd. Een badkamer maakt de lay-out
compleet.

Het appartement heeft houten vloeren.

Neem contact met ons op om dit prachtige appartement in Eixample Left te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn15946

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast, Exterior,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
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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