
VERKOCHT

REF. BCN7748

545.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer Appartement te koop in Gótico, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gótico »  08002

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

88m²
Woonoppervlakte  

1m²
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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Gótico, Barcelona

In het historische hart van Barcelona, in de charmante Gotische wijk, vinden we deze
nieuwbouwproject van 13 ruime, rustige, luxe appartementen te koop.

Het indrukwekkende statige gebouw dat deze panden herbergt dateert uit 1890 en is
gerenoveerd om spectaculaire, moderne interieurs met een glazen lift te bieden met
respect voor en het herstellen van veel van de historische kenmerken, zoals het
originele stucwerk aan de voorgevel van het gebouw.

De elegante, exclusieve appartementen zijn verdeeld over verschillende verdiepingen
en variëren in grootte van 31 m² tot 148 m². Elke woning heeft 1, 2 of 3 slaapkamers, 1,
2 of 3 badkamers met sanitair van topkwaliteit en vrijvloeiende woon-, eet- en
keukenruimtes met hoogwaardige apparatuur en balkons. Klanten kunnen kiezen
voor gelijkvloerse woningen met indrukwekkende plafonds van meer dan 4 meter
hoog, standaard tussenvloerseigenschappen en penthouses.

Blootgestelde bakstenen muren, houten balken aan het plafond en een combinatie
van houten vloeren en keramische tegels combineren moderniteit met historische
charme kunstig in deze elegante, gloednieuwe stadswoningen.

highlights

13 eenheden om uit te kiezen
In een gebouw dat een goed voorbeeld is van de architectuurarchitectuur van
Barcelona
Uitstekende locatie in de gotische wijk van Barcelona
Prachtig gerestaureerde historische kenmerken
1, 2 en 3-slaapkamerwoningen om uit te kiezen
Pas gerenoveerd gebouw met een lift

lucasfox.co.nl/go/bcn7748

Lift, Natuurlijke lichtinval, , Airconditioning,
Alarm, Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Nieuwbouw
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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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