
VERKOCHT

REF. BCN7592

1.150.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08007

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

187m²
Plattegrond  

3m²
Terras

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ruim en licht appartement te koop in de gewilde
&#39;Golden Square&#39; van Barcelona Eixample rechts.

Dit prachtig gepresenteerde appartement is gelegen in een klassieke 'finca regia' uit
de 19e eeuw. Gelegen in het gewilde 'gouden plein' van Barcelona's Eixample rechts,
is de accommodatie goed verbonden met de rest van de stad met het openbaar
vervoer en op loopafstand van veel van de beroemdste bezienswaardigheden, de
beste restaurants en exclusieve winkels van de stad.

Bij het betreden van het appartement vinden we 3 grote slaapkamers aan onze
rechterkant. Twee van deze slaapkamers hebben toegang tot een balkon met uitzicht
op de straat beneden, deze kamers zijn geluiddicht met K-LINE-aluminium. De derde
van deze slaapkamers is zowel rustig als zonnig, met uitzicht op een binnenplaats en
met een eigen badkamer. Een verdere kleine kamer kan worden gebruikt als een extra
slaapkamer met een tweepersoonsbed of als studeerkamer of kantoor.

De royale keuken beschikt over aantrekkelijke houten fittingen die contrasteren met
witte werkbladen en tegels en is volledig uitgerust met Bosch- en Siemens-
apparatuur. Rijdend door de keuken bereiken we de grote woonkamer met een open
haard en een galerij die zorgt voor overvloedig daglicht binnenkomen gedurende de
dag. Hoogwaardige afwerkingen zijn geselecteerd, waaronder massief houten vloeren
om een elegant huis in het centrum van de stad te creëren. Met warme en koude
airconditioning en een gecentraliseerd stofzuigsysteem is het appartement zowel
comfortabel als praktisch.

Het pand is geregistreerd als 171,5 m² groot, hoewel volgens de plannen de bebouwde
oppervlakte 187 m² is.

lucasfox.co.nl/go/bcn7592

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Centraal stofzuigsysteem, 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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