
VERKOCHT

REF. BCN7601

750.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 23m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08013
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2
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OMSCHRIJVING

Fantastisch open industrieel loft-appartement met een
prachtig privéterras te koop aan de Carrer Ausias March,
in het hart van de stad Barcelona.

Dit appartement van 150 m² met 2 balkons en een terras van 23 m² maakt deel uit van
een prachtig, eigentijds turn-key project. Het is te vinden op de hoofdverdieping van
een vroeg 20e-eeuws gebouw aan de karakteristieke Carrer Ausias March, dicht bij
Passeig Sant Joan in het district Eixample Rechts in Barcelona.

Een lift brengt ons rechtstreeks naar de accommodatie. Het opvallende industriële
ontwerp van het pand doet denken aan een loft in New York met een spectaculaire
open woon- en eetkamer van 60 m² en een keuken. De 2 slaapkamers en 2 badkamers
(een en suite) bevinden zich aan het einde van het appartement met een balkon aan
de overkant van elk van de slaapkamers.

Aan de andere kant van de woonruimte vinden we een prachtig ontworpen galerij die
wordt overspoeld met natuurlijk licht en een ideaal studiegebied of leeshoekje is en
leidt naar het terras van 23 m². Het terras ligt aan de binnenplaats van het gebouw
en biedt rust en een benijdenswaardige privé buitenruimte waar u kunt ontspannen
en genieten van het fantastische klimaat van Barcelona.

De hoge plafonds, zichtbare bakstenen muren en gerestaureerde houten balken
voegen warmte toe aan de anders zeer moderne ruimte die, hoewel gericht op
strakke lijnen en open ruimte, veel uniek karakter heeft.

De oplevering van deze gloednieuwe woning staat gepland voor maart 2018.

lucasfox.co.nl/go/bcn7601

Terras, Lift, Klassieke bouwstijl,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Balkon, Airconditioning, 

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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