
VERKOCHT
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340.000 € Appartement - Verkocht
1 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010
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OMSCHRIJVING

Uniek pand in loftstijl met een ongelooflijk uitzicht op
Plaça Tetuan in Eixample Right, op Passeig Sant Joan.

Gebouwd in het begin van de 20e eeuw, maar onlangs gerenoveerd in de afgelopen 5
jaar, geniet dit prachtige, lichte, open pand van een fantastische locatie in het beste
deel van de Eixample. Het appartement ligt direct aan Passeig Sant Joan, met een
ongelooflijk uitzicht op Plaça Tetuan. Het appartement biedt allerlei bars,
restaurants, parken en openbaar vervoer voor de deur.

Het is te vinden op de eerste verdieping (tweede echte) van een prachtig Modernista-
gebouw met uitzicht over de boomtoppen en het appartement heeft een moderne
afwerking met Modernista-kenmerken, zoals de typisch Catalaanse gewelfde
plafonds.

Omdat het een volledig open indeling heeft, heeft het pand een veelzijdige indeling.
Het biedt momenteel een woonkamer, eetkamer en keuken, 1 slaapkamer en 1
badkamer. De Nota Simple heeft een oppervlakte van 57 m², maar de echte gebouwde
grootte van het appartement is 63 m².

Het pand heeft een grote energie-efficiëntie en biedt een uitstekend huurrendement
omdat het zich in een aantrekkelijk gebouw op een ongeëvenaarde locatie in de stad
bevindt.

Een uniek onroerend goed in Barcelona voor een geweldige prijs; ideaal voor een stel,
alleenstaanden en investeerders.

lucasfox.co.nl/go/bcn7423
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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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