
VERKOCHT

REF. BCN20813

395.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 1 Slaapkamer Appartement te koop in Poblenou, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08018

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

65m²
Woonoppervlakte  

5m²
Terras

+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

Gloednieuw, hoogwaardig appartement te koop in een
gerenoveerd monumentaal pand uit 1912.

Dit uitstekende appartement maakt deel uit van een nieuwbouwproject in een
monumentaal pand, daterend uit het begin van de twintigste eeuw, in Poblenou. De
originele gevel uit 1912 is behouden terwijl een nieuwe structuur en interieurs zijn
gebouwd.

Dit appartement van 65 m² ligt op de eerste verdieping. Het bestaat uit een hal, een
badkamer, een studeerkamer, een slaapkamer, een woonkamer met open keuken en
een aangenaam terras van 5 m². Het stijlvolle interieur is perfect geschikt voor de
hedendaagse eisen en biedt een open indeling met multifunctionele ruimtes.

Alle units in deze promotie beschikken over de allerbeste functies, met afwerkingen
en materialen van de beste kwaliteit, ingebouwde keukenapparatuur, parket- en
porseleinen vloeren, dubbele beglazing met luchtkamer en elektrische rolluiken en
aerothermische airconditioningsystemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit uitzonderlijke huis in
Poblenou.

lucasfox.co.nl/go/bcn20813
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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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