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REF. BCN17249

340.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 1 Slaapkamer Penthouse met 49m² terras te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  
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OMSCHRIJVING

Gerenoveerd studio-appartement met een groot terras in
een gebouw met een lift, te koop in een eersteklas wijk
van El Born.

Gelegen in het historische hart van Barcelona, dit prachtig gerenoveerde studio
penthouse in El Born met een terras van 49m² zou een ideale pied-à-terre op een
zeer centrale locatie. El Born, een levendige buurt met een breed scala aan boetieks,
restaurants en cafés, ligt dicht bij het strand en is ook zeer goed verbonden met de
rest van de stad met het openbaar vervoer.

Het gebouw zelf dateert uit het jaar 1900, heeft een lift en biedt prachtig
gerestaureerde originele kenmerken. Deze accommodatie is zorgvuldig gerenoveerd
en heeft charmante kenmerken behouden, zoals zichtbaar metselwerk en balken, en
houten en betegelde vloeren, terwijl er tegelijkertijd elegante, moderne afwerkingen
zijn geïntroduceerd.

Het studio-penthouse heeft een oppervlakte van 27 m² en een groot terras met een
mooi uitzicht over het lager gelegen deel van de stad.

Een heel bijzonder huis dat op een perfecte manier historische charme combineert
met moderne elegantie. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer
informatie.

Houd er rekening mee dat de foto's van een andere eenheid in het gebouw zijn en
dat de renovatie van een vergelijkbare standaard is.

lucasfox.co.nl/go/bcn17249

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Modernistisch gebouw, Verwarming,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
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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