
VERKOCHT

REF. BCN21800

1.350.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 15m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010
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2
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OMSCHRIJVING

Fantastisch penthouse volledig gerenoveerd met
hoogwaardige afwerking in een van de meest begeerde
gebieden van Barcelona.

In een prachtig gebouw aan Carrer Girona, een van de straten die in de nabije
toekomst voetgangersvrij zullen zijn, vinden we dit ongelooflijke penthouse van 150
m² met een terras van 15 m².

Het appartement is instapklaar, gedeeltelijk gemeubileerd en met veel details die het
een van de meest exclusieve woningen op de huidige markt maken.

De penthuse heeft 2 tweepersoonsslaapkamers aan de buitenzijde, waarvan een met
een grote ensuite badkamer. Vanuit deze kamers heeft u bijna de hele dag toegang
tot een terras van 15 m² met direct zonlicht.

Het appartement bestaat ook uit een andere middelgrote slaapkamer, die kan
worden gebruikt als een studie, volgens de behoeften van de nieuwe eigenaren.

Het heeft ook nog een badkamer en een volledig onafhankelijke wasruimte.

De dagruimte is verdeeld in een grote woonkamer verbonden met de keuken en met
toegang tot een zeer speciale ruimte met opslag en wijnkoelers. Deze woonkamer
kijkt uit op prachtige Modernista-gebouwen en heeft toegang tot 2 aangename
balkons.

De gerestaureerde mozaïekvloeren, de zichtbare houten balken met Catalaans gewelf
en de bakstenen muren samen met het originele gerestaureerde timmerwerk maken
dit een bijzonder charmant huis, dat perfect past bij de nieuwste moderne
apparatuur.

Het gebouw waarin het zich bevindt is in perfecte staat en heeft een
gemeenschappelijk terras waar elke buurman een kleine berging heeft.

Kortom, een authentieke gelegenheid om een prachtig appartement in het centrum
van Barcelona te verwerven.

lucasfox.co.nl/go/bcn21800

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, 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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