
VERKOCHT

REF. BCN8256

575.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa met 90m² terras te koop in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08023

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

181m²
Plattegrond  

90m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Prachtig groot en zonnig huis met 2 terrassen, patio en
garage op een fantastische locatie.

We presenteren dit prachtige huis van 180 m² met 100 m² terrassen in de wijk Gracia
in Barcelona. Gebouwd in 1993, het is gemoderniseerd en is in uitstekende staat,
klaar om in te trekken. Het huis is zeer zonnig en rustig. Het heeft een binnenplaats
op de begane grond. Er zijn 2 terrassen op de bovenste verdieping, een met barbecue
en een ander vrij groot dakterras met 360º uitzicht over de buurt.

De woning is verdeeld over 3 verdiepingen. Op het gelijkvloers vinden we de garage,
de inkomhal en het gastentoilet. Er is een grote woon-eetkamer met open haard en
toegang tot de binnenplaats. De gerenoveerde volledig ingerichte open keuken met
bijkeuken biedt tevens toegang tot de binnenplaats.

Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers met ingebouwde kasten, waarvan 1
met een kleedkamer, en 1 complete badkamer. De tweede verdieping is een grote
suite-achtige kamer met open haard, badkamer en kleedkamer (het is momenteel
een studeerkamer), die toegang biedt tot het 60 m² grote solariumterras.

Het huis is voorzien van airconditioning, verwarming door radiatoren, houten
vloeren, lofts, 2 open haarden, een barbecue, garage en versterkte deur.

Het pand verschijnt op de Nota Simple als 179 m² met een terras van ongeveer 90 m².

Een ideale gezinswoning.

lucasfox.co.nl/go/bcn8256

Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
Barbecue, 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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