
VERKOCHT

REF. BCN16772

550.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 12m² terras te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  

2
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2
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Terras

+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

Mooi gelijkvloers appartement met commerciële
gebouwen inbegrepen, te koop in El Born, Barcelona.

Dit appartement op de begane grond maakt deel uit van een nieuwbouwproject in de
gewilde wijk El Born in Barcelona. Naast de gerenoveerde Passatge de les
Manufactures, de thuisbasis van het beroemde Yurbban Passage Hotel & Spa en het
populaire restaurant Flax & Kale, zou dit appartement een prachtig huis in het
centrum van de stad zijn. Ook in een gebouw van slechts 4 appartementen, één per
verdieping, is privacy gegarandeerd.

We worden verwelkomd in de woning door de grote woon-eetkamer met open,
ingerichte keuken en toegang tot de binnenplaats van 12 m². Deze binnenplaats is
vanuit verschillende kamers toegankelijk en vult het appartement daarom met
daglicht. 
Het appartement heeft 2 slaapkamers (een met toegang tot de binnenplaats) en 2
badkamers. Een van de badkamers heeft een eigen badkamer.

Dit appartement op de begane grond wordt verkocht samen met een commercieel
pand inbegrepen in de prijs. Perfect voor freelancers / creatieve professionals die
graag een commerciële ruimte naast hun appartement willen hebben. Met directe
toegang vanaf de straat kan het een winkel of galerij worden.

Het moderne interieur is elegant gecombineerd met originele kenmerken, waaronder
houten balken aan het plafond. De afwerking is van de beste kwaliteit en het
appartement is voorzien van verwarming en airconditioning voor het hele jaar door
comfort.
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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.

REF. BCN16772

550.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 12m² terras te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

114m²
Plattegrond  

12m²
Terras

+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

	Mooi gelijkvloers appartement met commerciële gebouwen inbegrepen, te koop in El Born, Barcelona.

