
VERKOCHT

REF. BCN17174

798.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 18m² terras te koop in Poblenou, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08005

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

101m²
Plattegrond  

18m²
Terras
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OMSCHRIJVING

101 m² penthouse met 18 m² terras te koop ingericht in
Poblenou.

Dit prachtig gerenoveerde penthouse in Poblenou werd in 2018 volledig gerenoveerd
door het ontwerpbureau Azul Acocsa. Met een terras met zijdelings uitzicht op zee,
evenals parkeergelegenheid en een opslagruimte bij de prijs inbegrepen, zou dit
mooie appartement een uitstekende gezinswoning of vakantiehuis dicht bij de zee
zijn.

Bij binnenkomst komen we een kleine foyer tegen met een discrete kast voor extra
opslag. De huidige lay-out bestaat uit een semi-open keuken, evenals een woon- en
eetkamer met een gashaard, een bar en toegang tot het terras van 18 m². Een gang
verbindt met 2 eenpersoonskamers, beide met ingebouwde kasten, evenals een
badkamer voor de gasten, compleet met een ligbad. Aan het einde van de gang is er
een master suite met een eigen badkamer met een douche, evenals op maat
gemaakte kasten.

Alle installaties zijn elektrisch, met geleide verwarming en airconditioning. Het
appartement wordt volledig gemeubileerd verkocht.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn17174

Zeezicht, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
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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