
VERKOCHT

REF. BCN17905

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 30m² Tuin te koop in Poblenou,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08018

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

30m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Prachtig huis met 4 slaapkamers met tuin en balkon in El
Clot, een van de traditionele buurten van Barcelona,
naast een markt.

Fantastisch appartement met 3 verdiepingen, gelegen in El Clot, een van de meest
traditionele buurten van Barcelona. Dit appartement met 4 slaapkamers is volledig
gerenoveerd en klaar om in te trekken. Het onderscheidt zich door de comfortabele,
lichte kamers met hoge plafonds en de aangename tuin. Het heeft een certificaat van
bewoning.

De ruimte wordt als volgt verdeeld:

We komen van de straat naar de eerste verdieping, alsof het een onafhankelijk huis
is. Dit niveau van het huis biedt de dagruimte, die bestaat uit een praktische open
keuken en een ruime, zeer gezellige woonkamer met toegang tot een balkon dat veel
licht biedt. We vinden ook een trap die direct naar het terras leidt. Ongetwijfeld is
deze ruimte een van de meest opmerkelijke delen van het huis. Het heeft een
prachtige tuin met veel charme en met een oppervlakte van 30 m² is het bijvoorbeeld
mogelijk om een hot tub te installeren of een ontspanningsruimte, de tuin uit te
breiden of hangmatten op te hangen om in de tuin te liggen. zon of geniet van het
lezen van een goed boek.

De tweede verdieping biedt plaats aan de nachtruimte, die 3 slaapkamers omvat: 2
eenpersoonsbedden en de grote slaapkamer met een eigen badkamer en toegang tot
een ander balkon. Een andere badkamer voltooit dit niveau.

Ten slotte bestaat de begane grond uit een multifunctionele gewelfde ruimte, die kan
worden aangepast aan de behoeften van de nieuwe eigenaar. Deze verdieping heeft
ook een vierde slaapkamer, die naar wens kan worden gebruikt, met directe toegang
tot een grote tuin. Deze verdieping heeft geen badkamer, maar er kan er een worden
gemaakt.

De accommodatie heeft porseleinvloeren en is uitgerust met airconditioning en
verwarming om maximaal comfort te bieden.

Neem contact met ons op om dit uitstekende appartement met 3 verdiepingen te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn17905

Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Diervriendelijk,
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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