
REF. BCN21249

590.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08011

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

131m²
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

Indrukwekkend appartement met 3 slaapkamers en open
woonruimtes te koop in het centrum van Barcelona.

Diputacio Lofts presenteert een unieke verzameling onroerend goed te koop op
Carrer de la Diputació in Barcelona. Deze selectie open appartementen met een
modern interieur is perfect voor diegenen die op zoek zijn naar een stijlvol,
gloednieuw huis in het hart van de stad. Op loopafstand van veel van de meest
iconische locaties van de stad, waaronder Plaça de Catalunya en Las Ramblas, naast
de luxe winkels langs Passeig de Gràcia, is het appartement ideaal gelegen om ten
volle van het leven in Barcelona te genieten.

Dit ruime appartement van 131 m² heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers, een met een
bad en de andere met een douche. De open woonkamer, eetkamer en keuken is de
perfecte ruimte om te ontspannen en onderhoudend. Laminaatvloeren met
houteffect, porselein in de badkamer en keuken en een massief houten toegangsdeur
zijn slechts enkele van de geselecteerde afwerkingen om een moderne,
hoogwaardige woning te creëren. Bovendien profiteert elke slaapkamer van
ingebouwde kasten voor maximale opslag.

Een verwarmingssysteem met luchtkanalen en Climalit-ramen met warmte- en
geluidsisolatie zorgen het hele jaar door voor comfort en bevorderen tegelijkertijd de
energie-efficiëntie.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze indrukwekkende woning in
het stadscentrum.

lucasfox.co.nl/go/bcn21249
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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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