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OMSCHRIJVING

Glamoureus appartement in Boheemse stijl met 3
slaapkamers, kleedkamer, tv of werkruimte, 3 badkamers,
balkon, terras en ontspanningsruimte in het hart van
Raval.

Dit appartement van 174 m² bevindt zich op de begane grond van een gebouw uit
1900. De woning is in goede staat en heeft in totaal zes buren, één per verdieping.

Dit pand met zeer hoge plafonds en zichtbare balken verwelkomt ons in een ruime
inkomhal, waar we de volledige technische ruimte van het gebouw vinden. Aan de
linkerkant hebben we de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer, open
kleedkamer en toegang tot een balkon aan de straatkant.

Aan de rechterkant wachten nog twee tweepersoonsslaapkamers op ons met
ingebouwde kleerkasten, een zeer ruime badkamer om te delen en een open ruimte
die momenteel wordt gebruikt als bioscoopruimte, maar die kan worden gebruikt als
werkruimte, studeerkamer, leeshoek, muziekkamer, etc. Naast een zeer elegante
inrichting geeft deze ruimte het appartement veel ruimte en scheidt het
nachtgedeelte van het daggedeelte.

Vervolgens hebben we een gastentoilet, evenals een keuken en een open woon-
eetkamer met een groot raam dat aansluit op een terras van 70 m². Aan de
achterkant heeft het terras twee merkwaardige en ongebruikelijke maar zeer nuttige
ruimtes: een soort galerij die zou kunnen worden gebruikt als opslagruimte of als
teken-, schilder-, naai-, leesatelier, enz. En enkele trappen naar een iets lager niveau
, voor gebruik als chill-outruimte voor meditatie, yoga, ontspanning of elk ander
gebruik dat je het wilt geven.

lucasfox.co.nl/go/bcn25137

Tuin, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Barbecue, 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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