
VERKOCHT

REF. BCN8631

770.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Penthouse met 21m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08007

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

21m²
Terras
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Uitstekend penthouse van 110 m² met een terras van 21
m², 2 slaapkamers en 2 badkamers te koop op een
fantastische locatie in Eixample rechts.

Elegant, modern penthouse-gebouw van 110 m² dat zeer smaakvol is gerenoveerd en
is gevestigd in een gerenoveerd gebouw met een lift in de buurt van de Rambla de
Catalunya met een breed scala aan winkels, restaurants en diensten in de directe
omgeving.

Dit penthouse biedt een praktische indeling met een hal en een gang die leidt naar
een tweepersoonsslaapkamer met een complete badkamer. Verderop vinden we een
fantastische gerenoveerde keuken met een centraal eiland dat open staat voor de
lichte woonkamer - eetkamer van 35 m² met toegang tot het prachtige terras van 21
m² met uitzicht op de rustige, lichte blokpatio. De accommodatie wordt compleet
gemaakt door een slaapkamer met een eigen badkamer en een kleedruimte. Het
penthouse had oorspronkelijk 3 slaapkamers, maar was aangepast om 2 ruimere
kamers aan te bieden.

Dit is een uitstekende keuze voor diegenen die op zoek zijn naar een gerenoveerd
huis met 2 slaapkamers met een terras en een onovertroffen locatie in het
stadscentrum.

lucasfox.co.nl/go/bcn8631

Terras, Lift, Exterior
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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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