
VERKOCHT

REF. BCN4534

333.900 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
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1
Badkamers  

70m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Gezellig appartement met 2 slaapkamers in de wijk Born
in de oude binnenstad van Barcelona met 2 balkons aan
de overkant van de straat en een gemeenschappelijk
dakterras.

We vinden dit zonnige appartement van 70 m² in een typisch gebouw in de trendy
wijk Born in de oude binnenstad van Barcelona. Het ligt zeer dicht bij het
metrostation Arc de Triomf, het Ciutadella Park en alle winkels, restaurants en
diensten die deze centrale wijk te bieden heeft.

Bij het betreden van het pand brengt een hal ons naar de woonruimtes aan de
rechterkant en de slaapkamers aan de linkerkant. De woonkamer bestaat uit een
open ruimte met de keuken, een eethoek en een woonkamer met 2 balkons over de
straat. Er zijn 2 slaapkamers aan de andere kant van de accommodatie, met uitzicht
op de binnenplaats en een badkamer met een ligbad.

Wat meer is, een groot gemeenschappelijk terras met uitzicht over deze historische
wijk is te vinden op het dak.

Het appartement wordt gepresenteerd in goede staat en zou ideaal zijn voor een
koper die op zoek is naar een tweede huis in de Catalaanse hoofdstad met een
potentieel huurrendement van ongeveer 4%. Het appartement bevindt zich op de
vierde verdieping van het gebouw zonder lift en krijgt de hele dag veel zonlicht
binnen.

Een lichte, aantrekkelijke accommodatie met 2 slaapkamers in de trendy wijk Born
van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn4534

Gemeenschappelijk terras,
Renovatie object, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon
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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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	Gezellig appartement met 2 slaapkamers in de wijk Born in de oude binnenstad van Barcelona met 2 balkons aan de overkant van de straat en een gemeenschappelijk dakterras.

