
VERKOCHT

REF. BCN7270

560.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement met 54m² terras te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08008

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

84m²
Plattegrond  

54m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Appartement met veel potentieel te koop in
Barcelona&#39;s Eixample links met een rustig terras en
tuin.

Appartement ligt op een uitstekende locatie naast de Avenida Diagonal, de trendy
Calle Enric Granados en de Rambla de Catalunya. Hoewel het appartement enkele
jaren geleden werd gerenoveerd, zou het baat hebben bij een update; de huidige
eigenaar heeft 2 interessante renovatieprojecten die niet in de prijs zijn inbegrepen,
mochten deze van belang zijn.

Eigendom mesures 84,40 m2 op de plattegrond plus 24 m2 terras en 30,50 m2 tuin.
(75,90 m2 geregistreerd) Het appartement is direct toegankelijk via de woon-
eetkamer met een balkon met uitzicht op de straat beneden.De half open keuken is
nieuw.Tegenwoordig zijn er 2 slaapkamers, een slaapkamer heeft een en-suite
badkamer en toegang tot een galerij met een uitgang naar de tuin, terwijl de tweede
slaapkamer ook toegang tot de tuin heeft en een kleedkamer die kan worden
omgebouwd tot een eenpersoonskamer.

Een hoogtepunt van deze accommodatie is het rustige privéterras met een tuin, een
echte oase in het midden van de stad. Dit is de perfecte woning voor een gezin of een
stel dat een huis zoekt in het centrum van Barcelona en tegelijkertijd wil genieten
van de rust en de stilte van een tuin.

lucasfox.co.nl/go/bcn7270

Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken
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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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