
VERKOCHT

REF. BCN17332

350.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement met 20m² terras te koop in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08012

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

130m²
Woonoppervlakte  

20m²
Terras

+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

Ongelooflijke loft met 2 slaapkamers met een uniek
industrieel ontwerp en een klein terras in Vila de Gràcia.

Deze fantastische loft in industriële stijl bevindt zich in Vila de Gràcia, een van de
meest unieke buurten van Barcelona. Afgezien van zijn benijdenswaardige locatie,
onderscheidt de woning zich door de toegang tot een prachtig terras, de ruime
kamers met hoge plafonds met balken en vanwege de rust, omdat er maar weinig
buren in het gebouw zijn. Momenteel heeft het geen bezettingsbewijs, maar het is
mogelijk om het te verkrijgen.

De ruimte wordt in een U-vorm verdeeld met de volgende indeling:

Aan de rechterkant komen we vanaf de straat via een klein terras dat leidt naar een
comfortabele open woonkamer en keuken. De keuken, die erg praktisch is, is
uitgerust en heeft een verfijnd centraal eiland. Vervolgens vinden we een
gastentoilet en de wasruimte.

De linkerkant van het pand bestaat uit een royale slaapkamer met een eigen
badkamer en nog een slaapkamer, ook met een eigen badkamer en toegang tot de
straat via een ander terras. Deze laatste slaapkamer is ook ideaal om bijvoorbeeld
als logeerkamer of studeerkamer te worden gebruikt.

De woning heeft prachtige houten vloeren en is uitgerust met airconditioning en
verwarming.

Neem contact met ons op om deze unieke loft in Vila de Gràcia te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn17332

Terras, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, , Airconditioning,
Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Inloopkast, Rolstoeltoegankelijk,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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