
REF. BCN5097

319.000 € Appartement - Te koop
2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

70m²
Plattegrond
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Aantrekkelijk appartement met 2 slaapkamers en 1
badkamer met een open woonkamer. Ideale tweede
woning of investeringsmogelijkheid.

We vinden dit geweldige appartement van 75 m² in het beste deel van de Born Alto, in
het centrum van Barcelona. Gebouwd in 1936, is het pand modern en klaar om in te
trekken, na te zijn gerenoveerd met behoud van de originele elementen.

Bij het betreden van het appartement, vinden we de woonkamer aan de rechterkant
met de woon-eetkamer met open moderne ingerichte keuken. Er is 1 klein balkon in
de woonkamer, dat uitkomt op de bruisende Calle Sant Pere Mes Alt. De externe
tweepersoonsslaapkamer bevindt zich net buiten de woonkamer, met een raam over
de straat.

Aan de rechterkant is de badkamer met douche, een andere bijzonder grote
slaapkamer en toegang tot een kleine galerij die ideaal is voor gebruik als een
bijkeuken.

Een van de slaapkamers kan worden geopend om de woon-eetkamer te vergroten.

Het appartement heeft houten vloeren, deuren en balken, evenals ruimtes met
bakstenen muren, waardoor het pand een warme en moderne uitstraling heeft. Het is
uitgerust met radiatoren.

Dit appartement is een goede keuze voor diegenen die een tweede woning of
vakantiehuis willen kopen, of voor beleggers die het willen verhuren.

lucasfox.co.nl/go/bcn5097

Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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