
VERKOCHT

REF. BCN6595

590.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 13m² terras te koop in Sant Antoni,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Antoni »  08015

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

140m²
Woonoppervlakte  

13m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Onlangs gerenoveerd, designer triplex pand met een
eigen patio en terras, 3 slaapkamers en ongelooflijke
kenmerken zoals stenen muren, houten balken en
gewelfde plafonds. Heel speciaal.

Charmant triplex pand gelegen in een van de meest dynamische buurten van
Barcelona, Sant Antoni, een belangrijk nieuw ontmoetingspunt in de stad. De
accommodatie ligt naast het metrostation Poble Sec en in een gebied met veel
geavanceerde restaurants (tickets, Ikibana, enz.), Naast Carrer Parlament.

Deze unieke onlangs gerenoveerde woning is verdeeld over 3 verdiepingen. Het heeft
120 bruikbare m². Op de begane grond biedt het een woonkamer, een open uitgeruste
keuken, een gastentoilet en een eetkamer met directe toegang tot een terras van 13
m² met een rooster op de grond om licht de patio op de verdieping eronder toe te
laten. Er is een bijkeuken op dit terras.

De bovenste verdieping van het pand bevat een complete badkamer, 2 slaapkamers
met grote kasten en een studieruimte. Op de benedenverdieping vinden we de
ongelooflijke mastersuite met een privélounge, badkamer, kleedkamer en directe
toegang tot een volledig privéterras van 13 m² via prachtige kamerhoge oscillerende
deuren. Dit niveau van het pand heeft prachtige gewelfde plafonds en is een
werkelijk unieke ruimte.

Bij de renovatie zijn niet alleen hoogwaardige materialen gebruikt, maar ook zijn
karakteristieke kenmerken hersteld, zoals stenen muren, houten balken en gewelfde
plafonds. De indeling en verlichting is zorgvuldig gepland en lichte houten vloeren,
grote ramen en glazen wanden bieden warme, gastvrije ruimtes met een heel
bijzondere sfeer.

Een benijdenswaardige avant-garde residentie in een populaire wijk van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn6595

Terras, Houten vloeren, Klassieke bouwstijl,
Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Gerenoveerd,
Verwarming
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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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