
VERKOCHT

REF. BCN25207

680.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 10m² terras te koop in Eixample Links
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08011

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

10m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe appartement met afwerkingen van de hoogste
kwaliteit te koop in een van de meest begeerde wijken
van Barcelona.

Dit appartement is in 2015 volledig gerenoveerd en straalt uitzonderlijke warmte en
elegantie uit. Het appartement is gelegen in een gebouw uit de jaren 1920, in perfecte
staat, met de ITE en het bijbehorende certificaat up-to-date.

We betreden het daggedeelte waar we worden begroet door een ruime woon-
eetkamer met open keuken, een ruimte van meer dan 50 m² met directe toegang tot
twee balkons aan de Carrer Muntaner. De keuken heeft het hoogste assortiment van
het merk Bulthaup en is voorzien van Siemens en NEFF toestellen.

Vervolgens leidt een gang naar het nachtgedeelte. Ten eerste vinden we een klein
toilet en een tweepersoonsslaapkamer met een ingebouwde kleerkast en een douche
in dezelfde kamer.

Uiteindelijk komen we bij de master bedroom van ruim 20 m² met een fantastische
privé badkamer met ligbad en een elegante kleedkamer met schuifdeuren en
afgewerkt in eiken multiplex. De slaapkamer biedt middels twee grote ramen toegang
tot een balkon van ruim 8 m², ideaal om een relaxruimte te creëren.

Het gehele appartement is voorzien van airconditioning en verwarmingskanalen.
Bovendien omvat het imitatie-timmerwerk en lijstwerk, natuurlijke eikenhouten
vloeren. Dit alles geeft deze woning een zeer statig karakter.

De opslagruimte is een van de sterke punten van deze woning. Veel van de lijsten die
de oude muren aankleden, bieden ruimtes waar glaswerk, linnengoed of zelfs de
koelkast kan worden verborgen.

Een ideaal huis voor veeleisende klanten.

lucasfox.co.nl/go/bcn25207

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