
VERKOCHT

REF. BCN19148

415.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08025

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

75m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig appartement met 3 slaapkamers gerenoveerd
met de beste kwaliteit materialen en historische
kenmerken te koop op 5 minuten van de Sagrada Familia.

Dit prachtige appartement ligt op slechts 5 minuten lopen van de Sagrada Familia.
Het is een volledig gerenoveerd pand dat volop daglicht heeft en op de zesde
verdieping ligt op het zuiden en is gevestigd in een gebouw uit 1950 met een lift.

Dit appartement is onlangs gerenoveerd en klaar om in te trekken. Het profiteert van
high-end afwerkingen, waaronder houten vloeren, aluminium kozijnen met dubbele
beglazing, verwarming en airconditioning kanalen, indirecte verlichting in de
woonkamer en hal, bakstenen muren in sommige van de kamers, onder anderen.
Maar het meest opvallende detail is ongetwijfeld de zichtbare balken van de woon-
eetkamer, die prachtige Catalaanse baksteengewelven aan het plafond onthullen,
een van de meest typische elementen van de architectuur van Barcelona.

Het pand biedt een woonkamer van 18 m², waar u kunt genieten van een fantastisch
uitzicht op het bovenste deel van de Sagrada Familia dat nog in aanbouw is, de
hoofdslaapkamer met een eigen badkamer, 2 middelgrote slaapkamers. Een van de
slaapkamers heeft toegang tot een klein balkon, ideaal voor de wasmachine en
waslijn. Er is ook een complete badkamer en een open keuken die zich in het midden
van de woning bevindt.

Kortom, het appartement is klaar om in te trekken met een hoogwaardig ontwerp en
slechts een paar minuten verwijderd van en met direct uitzicht op een van de
beroemdste monumenten van de stad, de Sagrada Familia.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn19148

Lift, Monumentale details, Verwarming,
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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