
VERKOCHT

REF. BCN21575

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

3
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2
Badkamers  

99m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Licht appartement met een mooie woonkamer, 3
slaapkamers en 2 badkamers, met een lift, te koop in
Eixample Right. Volledig gerenoveerd en instapklaar.

Zeer licht appartement, instapklaar, volledig gerenoveerd, met een bebouwde
oppervlakte van 99 m², gelegen in een gebouw uit het begin van de twintigste eeuw
met een lift.

Het appartement is zeer comfortabel en functioneel en is onlangs gerenoveerd en
opnieuw verdeeld om een comfortabel huis te bieden in het hart van Eixample Right.

Het ligt dicht bij Passeig de Gracia en de Passeig Sant Joan, in het hart van Eixample
Right. Met zulke geweldige functies zou het een winstgevende huurwoning kunnen
zijn, gezien het tekort aan ruime, gerenoveerde appartementen te huur in dit gebied.

Het comfort van allerlei diensten, openbaar vervoer en het brede scala aan goede
restaurants, cafés, winkels of sportscholen maken het een ideale optie om te wonen
in een rustig en licht appartement op het zuidoosten, met uitstekend licht in de
woonkamer en met uitzicht op een charmant en rustige binnenplaats van de Eixample
Rechts.

Zodra we het appartement binnenkomen, vinden we de hal en de eerste slaapkamer
met tweepersoonsbed, met een eigen badkamer en inbouwkasten. Als we de gang
doorlopen, komen we bij de andere twee middelgrote tweepersoonsslaapkamers en
de complete badkamer die beide bedient.

Ten slotte leidt de gang naar het daggedeelte, dat bestaat uit een grote open ruimte,
waar we de perfect uitgeruste keuken vinden, met veel aandacht voor
ontwerpdetails, naast de woonkamer. Deze grote kamer kijkt uit op de ramen van de
achtergevel die een prachtig galerijachtig gebied vormen, dat de woning vult met
licht.

Alle kamers zijn voorzien van airconditioningkanalen met warmtepomp. Er is ook een
grote warmwatertank.

lucasfox.co.nl/go/bcn21575

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
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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