REF. BCN18105

€470,000 Appartement - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
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OMSCHRIJVING

Modern appartement met 2 slaapkamers, een zwembad
op het dak en een ontspanningsruimte, zeer goed gelegen
in Eixample Left, Barcelona.
Dit gerenoveerde appartement met 2 slaapkamers is volledig gemeubileerd en
uitgerust gepresenteerd, klaar om er in te trekken. Het pand ligt aan de Carrer
Casanova in Eixample Left en is ideaal gelegen om ten volle van het leven in
Barcelona te genieten, omringd door restaurants, winkels en uitstekende
verbindingen met het openbaar vervoer.
Het appartement beschikt over een modern interieur en de afwerking is van de
hoogste kwaliteit. We gaan het appartement in de open woon-eetkamer en een
volledig uitgeruste keuken. Deze ruimte geniet van veel natuurlijk licht dankzij de
ramen van vloer tot plafond die uitkomen op een balkon.
Het appartement heeft 2 tweepersoonsslaapkamers, waarvan een interieur en de
andere buitenkant met een balkon en 1 badkamer.
Het opvallende kenmerk van dit appartement is het fantastische zwembad op het dak
met terrassen en chillout-ruimte. Een luxe in het centrum van de stad. Een handige
berging maakt dit uitstekende huis compleet.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.
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Zwembad, Jacuzzi, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Berging, Chill out area,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht, 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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