
VERKOCHT
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OMSCHRIJVING

Geweldig, licht appartement met 2 slaapkamers en
uitzicht op het prachtige park Ciutadella in een zeer mooi
klassiek gebouw.

Dit geweldige appartement van 90 vierkante meter is gelegen op een van de meest
gewilde locaties in de stad, met een sensationeel direct uitzicht boven de bomen van
Ciutadella Park. Het appartement is gelegen op de 4e verdieping van een klassiek
pand in perfecte staat.

Bij het betreden van het appartement is er een duidelijke scheiding tussen het
woongedeelte en het slaapgedeelte. Aan de rechterkant vinden we een ruime keuken,
met apparatuur van topkwaliteit, gescheiden door glazen deurwanden, waardoor
natuurlijk licht binnenkomt. De keuken grenst aan de woon / eetkamer, met een
raam en ook een balkon dat uitkijkt op Ciutadella Park. Er is de hele dag direct
zonlicht. De lounge heeft prachtig gerestaureerde Catalaanse balken en is zorgvuldig
ontworpen met een Stewart-projectiescherm en een state-of-the-art geluidssysteem
als thuisbioscoop. Er zijn ook verduisteringsgordijnen geplaatst.

Het slaapgedeelte bestaat uit een zeer ruime tweepersoonsslaapkamer met een
groot raam, een aparte inloopkast en een galerij. Recht tegenover de gedeelde
badkamer bevindt zich ook een eenpersoonsslaapkamer.

Alle installaties in dit appartement waren nieuw in 2010 inclusief Lutron, het meest
geavanceerde domoticasysteem waarmee alles in het appartement kan worden
bediend vanaf uw mobiele telefoon. Door het gehele appartement liggen mooie
eikenhouten vloeren. Het gebouw verkeert in uitstekende staat.

Dit appartement is perfect voor een stel, een klein gezin of zelfs als investeringspand
of pied-a-terre.

lucasfox.co.nl/go/bcn25300

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, 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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