
VERKOCHT

REF. BCN16677

299.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 1 Slaapkamer Appartement te koop in El Raval, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Raval »  08001

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

55m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd appartement met veel licht en een
duidelijk uitzicht op de stad Barcelona.

Dit fantastische appartement van 55 m² is een uniek en heel bijzonder huis net boven
de wereldberoemde Boqueria-markt op Las Ramblas en met een prachtig uitzicht op
de Collserola-bergen. Het pand heeft een volledige renovatie ondergaan met
hoogwaardige afwerkingen en een zeer praktische indeling: zonder gangen
ontworpen, de beschikbare ruimte is volledig geoptimaliseerd. Het appartement
bevindt zich op de vierde verdieping van een monumentaal gebouw zonder lift dat
dateert uit 1880, er is een gemeenschappelijk terras op de bovenste verdieping en
toegang tot een gemeenschappelijke berging. Een perfecte gelegenheid voor wie op
zoek is naar een zeer speciale investering of pied-à-terre in het historische centrum
van Barcelona.

Het appartement is verdeeld in 3 grote ruimtes en beslaat de gehele verdieping van
het gebouw:

Bij het betreden van het appartement leidt een gang naar een badkamer met een
douche. Links en rechts zijn er 2 grote kamers, elk met 2 ramen, het zijn zowel warme
als uitnodigende ruimtes.

De designkeuken werd op maat gemaakt en is met een langwerpige vorm
toegankelijk vanuit beide kamers.

De indeling van dit appartement betekent dat het perfect kan worden aangepast aan
de behoeften van de klant: het daggedeelte kan zich bevinden in een van de ruimtes
en het nachtgedeelte in de andere ruimte, of het kan worden omgezet in een gedeeld
huis door 2 onafhankelijke lofts te creëren die deel de gemeenschappelijke ruimtes.

Dit huis heeft microcementvloeren en gestripte muren met originele schilderijen van
meer dan 120 jaar geleden. De woning is uitgerust met airconditioning, verwarming en
dubbele beglazing om het hele jaar door comfort te bieden.

Neem contact met ons op om deze speciale accommodatie in het historische centrum
van Barcelona te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn16677

Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon,
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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