
VERKOCHT

REF. BCN8492

350.000 € Appartement - Verkocht
1 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

70m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Ruim appartement met 1 slaapkamer te koop in El Born,
Barcelona, dicht bij de Santa Catarina-markt.

Dit ruime appartement is gelegen in het hart van Barcelona's populaire wijk El Born,
dicht bij de Santa Catarina-markt en omgeven door boetiekjes, restaurants en trendy
bars. Met een oppervlakte van 70 m² heeft het appartement momenteel 1 royale
slaapkamer met een en-suite badkamer, maar het zou mogelijk zijn om een extra
slaapkamer toe te voegen indien gewenst.

De woning wordt gepresenteerd in goede staat van onderhoud met houten vloeren in
de woonruimtes en tegelvloeren in de slaapkamer. Enige bijwerking zou gunstig zijn
voor het appartement om zijn volledige potentieel te bereiken. De woonkamer is
ruim met zichtbare houten balken aan het plafond en een open keuken met een
lange bar om te dineren.

Het appartement bevindt zich in een historisch gebouw en krijgt veel natuurlijk licht
omdat het naar buiten gericht is met kamerhoge glazen deuren in de woonkamer. Een
ideale optie voor wie op zoek is naar een comfortabel tweede verblijf in Barcelona,
perfect gelegen om te genieten van alles wat de stad te bieden heeft, inclusief het
strand, de oude binnenstad, musea, winkels en restaurants. Dankzij deze ligging en de
wenselijke woningen van het appartement zou het ook een interessante
investeringsmogelijkheid kunnen zijn.

lucasfox.co.nl/go/bcn8492

Monumentale details, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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