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OMSCHRIJVING

Charmant loft-achtig appartement te koop naast Pla de
Palau, Barcelona.

Een charmant appartement in loft-stijl aan de Calle Consolat de Mar, naast Pla de
Palau in de gewilde wijk El Born in Barcelona.

Met hoge plafonds, zichtbare bakstenen muren en houten balken, bewaart het
gebouw architectonische elementen die teruggaan tot de constructie in 1810,
ondanks dat het ongeveer 7 jaar geleden volledig werd gerenoveerd.

Dit open loftappartement met een moderne open keuken en woon-, eet- en
slaapkamergedeelte is een perfect tweede huis op een uitstekende centrale locatie.
Ingebouwde opslag maakt optimaal gebruik van de beschikbare 47m², terwijl 3 grote
ramen op straat en het gebruik van neutrale tinten heldere, open ruimtes creëren.
Deze woning zou ook een interessante optie voor beleggers kunnen zijn, aangezien
de vraag naar huurwoningen in het gebied hoog is.

De accommodatie is voorzien van airconditioning en wordt gemeubileerd verkocht. Er
zijn ook 2 balkons en toegang tot een gemeenschappelijk terras.

lucasfox.co.nl/go/bcn5764

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Inbouwkasten, 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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