
VERKOCHT

REF. BCN21647

615.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 10m² terras te koop in Eixample Links
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  
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OMSCHRIJVING

Nieuw gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers, 2
badkamers en een terras van 10 m² met uitzicht op een
binnenplaats met blokken, te koop in Eixample Left.

Fantastisch, onlangs gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers
plus een terras van 10 m², te koop in Eixample Left.

Het appartement ligt aan Carrer de Muntaner in Barcelona, naast Carrer de Mallorca
en Valencia, op het Gouden Plein van Barcelona, dat een breed scala aan diensten,
recreatie en openbaar vervoer biedt.

Het appartement bevindt zich in een klassiek Eixample-gebouw, met 4
appartementen per verdieping en in een perfecte staat van bewaring.

Deze accommodatie bevindt zich op de tweede verdieping met uitzicht op de
binnenplaats, weg van verkeerslawaai.

Een deur die karakteristiek is voor die in gebouwen in de Eixample, komt uit in de hal.
Aan de rechterkant is de eerste complete badkamer, die zowel als een
gastenbadkamer en de tweede slaapkamer met tweepersoonsbed dient. Een gang
leidt links naar de eerste tweepersoonsslaapkamer met een raam naar de
binnenplaats en tegenover de bijkeuken met elektrische boiler en ruimte voor een
wasmachine.

Doorlopend in de hal vinden we de keuken achter grote glazen deuren, deze is
volledig uitgerust en heeft inbouwapparatuur. Uiteindelijk komen we bij de woon-
eetkamer met hoge plafonds en zichtbare balken en stenen. De woon-eetkamer komt
uit op het terras van 10 m² geschikt voor dagelijks gebruik.

Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot de hoofdslaapkamer met en-suite
badkamer en inbouwkasten.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit prachtige pand, een echt juweel in
de Eixample.

lucasfox.co.nl/go/bcn21647

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Balkon, Alarm, 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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