
VERKOCHT

REF. BCN19935

435.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Antoni, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Antoni »  

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

116m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Gloednieuw volledig gerenoveerd appartement met 2
slaapkamers, 2 badkamers en plafonds van Catalaanse
gewelven, in een statig gebouw met een lift naast Carrer
Pelai en Plaça Universitat.

Dit gloednieuwe volledig gerenoveerde appartement van 116 m² heeft 2 slaapkamers
en 2 badkamers en is te vinden in een statig gebouw zonder architecturale barrières
en met een lift. Het is gelegen in de wijk Raval, in het breedste deel van Carrer
Tallers, zeer dicht bij Plaça Universitat en naast Carrer Pelai. Een unieke kans als
eerste thuis, maar ook voor huurinvesteringen.

Het statige gebouw dateert uit 1930 en is gerenoveerd, zonder architecturale
barrières en met een lift (ongewone kenmerken in het gebied). Op de eerste
verdieping van het gebouw vinden we dit fantastische appartement dat onlangs is
gerenoveerd. We betreden het appartement via de woonkamer, met een grote woon-
eetkamer aan de rechterkant met zichtbare balken aan het plafond, en toegang tot
balkons met uitzicht op een van de mooiste delen van de buurt en de San Pedro
Nolasco-kerk. Vanaf de ingang, aan onze linkerkant, hebben we de keuken die open
staat voor de eetkamer, volledig uitgerust en met toegang tot een binnenplaats.
Voordat we het nachtgedeelte binnengingen, vonden we een gastentoilet.

Het nachtgedeelte is toegankelijk vanuit de gang. Eerst vinden we een tweepersoons
slaapkamer met een eigen badkamer en ook toegang tot de binnenplaats die
natuurlijk licht ontvangt. Door de gang, op de achtergrond, vinden we de
hoofdslaapkamer, ook met een eigen badkamer, en met een apart gedeelte dat zou
dienen als een kleedkamer en opslagruimte.

Kortom, dit is een huis met een royale oppervlakte, ruime en zeer goed
geproportioneerde kamers, met een scherpe prijs per vierkante meter. Een
gerenoveerd appartement, in een statig gebouw in goede staat en met lift.

Voel je vrij om een bezichtiging te regelen met Lucas Fox.

lucasfox.co.nl/go/bcn19935

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Rolstoeltoegankelijk,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
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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