
VERKOCHT

REF. BCN18307

€575,000 Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08036

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

78m²
Woonoppervlakte

+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

Zeer helder, highend design huis gelegen op een
bovenverdieping in een gebouw in het hart van de linkse
Eixample, in de buurt van Diagonal.

Prachtig turn-key penthouse op de bovenste verdieping van een elegant
modernistisch gebouw met een prachtige gerenoveerde lobby en een lift. Het ligt
naast Carrer Parijs, in het hart van het linkse Eixample-gebied van Barcelona.

Het penthouse, dat wordt gerenoveerd, beslaat bijna 80 m² met een prachtige open
galerij met een mooi uitzicht op een groen park op de binnenplaats. Het heeft
momenteel een fantastische open woonkamer met een moderne keuken die is
uitgerust met hoogwaardige apparatuur, maar de koper kan de lay-out in de
beginfase kiezen, omdat er 3 renovatievoorstellen beschikbaar zijn. Een daarvan is
om een grote slaapkamer te creëren met inbouwkasten en een eigen badkamer met
een douche, nog een slaapkamer met inbouwkasten, en een tweede badkamer met
een bad, naast de woonkamer.

De renovatie wordt uitgevoerd met veel stijl en met Scandinavische accenten, die
combineren met de originele elementen, zoals de hoge plafonds met Catalaans
gewelfd plafond, de marmeren afwerking, de originele vloer, bakstenen muren en
houten vloeren op bepaalde plaatsen. Aangezien het zich in een eerste fase bevindt,
kan de klant vragen naar de lay-out die het beste aansluit bij zijn behoeften en naar
bepaalde esthetische veranderingen, zoals kiezen tussen blootgestelde bakstenen
muren of gladde muren en sommige kleuren. Er is ook de mogelijkheid om het
gemeubileerde penthouse voor een meerprijs te kopen.

Een ideale gelegenheid voor iedereen die op zoek is naar een elegant, modern huis
dat klaar staat om naar het centrum van de stad te gaan. Bovendien zou het een
goed rendement bieden in het geval de eigenaar ervoor koos om het pand op lange
termijn te verhuren. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit
penthouse of om de andere renovatievoorstellen te bekijken.

Houd er rekening mee dat de foto's van een soortgelijk project zijn.

lucasfox.co.nl/go/bcn18307

Terras, Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Airconditioning,
Alarm, Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast, 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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