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OMSCHRIJVING

Zeer licht appartement met een prachtige locatie op een
paar minuten van het strand en met een fantastische
renovatie.
Dit appartement heeft een prachtig uitzicht op zee en een prachtige locatie, bijna op
het strand, voor degenen die graag van de zee genieten, en ook op een paar minuten
van alle winkels en restaurants aangeboden door het centrum van Poblenou.
Het appartement is gelegen in een gebouw uit 1880 met karakter en met de gevel in
uitstekende staat.
Als we binnenkomen, vinden we een zeer gezellige en open hal. Aan onze rechterkant
zien we de ruime en lichte woonkamer met uitzicht op de buitenkant, waar we een
klein balkon hebben van waaruit we het strand en de zee kunnen zien.
Als we vanuit de hal verdergaan, vinden we de eerste slaapkamer, in dit geval dubbel,
verbonden met de woonkamer. Door de natuurlijke gang van de hal te volgen, vlak
voor, hebben we een volledige en ruime badkamer. Eindelijk vinden we de volledig
uitgeruste keuken met zijn Amerikaanse bar die plaats maakt voor een zeer heldere
galerij.
Ten slotte vinden we aan onze rechterkant de laatste slaapkamer, in dit geval een
eenpersoonskamer, met toegang tot het heldere gedeelte van de galerij.
Het perfecte huis voor een jong stel, investeerders of als een fantastisch tweede huis
om te genieten van het comfort van het strand op een paar minuten lopen.
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Zeezicht, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Balkon, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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