
VERKOCHT

REF. BCN20951

259.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement met 8m² terras te koop in Sants, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sants »  08014

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

64m²
Plattegrond  

8m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Uitstekend appartement met 2 slaapkamers op een hoge
verdieping met een groot balkon, te koop naast
Hostafrancs Market, in de wijk Sants. Het gebouw wordt
gerenoveerd en er wordt een lift geïnstalleerd.

Uitstekend appartement om te updaten, op een hoge verdieping en licht. Het
appartement heeft een bebouwde oppervlakte van 64 m² waarvan 55 m² bruikbaar,
plus een groot balkon aan de woonkamer van 8 m². Het bevindt zich in een gebouw
uit het eerste decennium van de twintigste eeuw, waarvan de achtergevel volledig
wordt gerestaureerd en een lift wordt geïnstalleerd.

Dit is een comfortabel en functioneel appartement dankzij de grootte en het balkon
met uitzicht op een mooie rustige en binnenplaats waar een tafel en ruimte is voor
maximaal 4 stoelen.

Op slechts 3 minuten lopen van Plaça d'Espanya kunnen bewoners genieten van een
breed scala aan diensten, openbaar vervoer en restaurants, cafés, winkels en
sportscholen in de buurt. Een uitstekende optie voor individuen of koppels.

Bij het betreden van het appartement leidt een hal naar de eerste kamer die een
ideale studie zou zijn. Naast de studie, aan de rechterkant, is de complete badkamer.

De rechthoekige woonkamer heeft toegang tot het balkon en open keuken-eetkamer.
De 2 slaapkamers bevinden zich aan de linkerkant. Alle kamers hebben radiatoren op
gas.

lucasfox.co.nl/go/bcn20951

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
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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