
VERKOCHT

REF. BCN9140

265.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Raval, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Raval »  08001

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

58m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Hoekappartement met 2 slaapkamers en 3 balkons en
veel natuurlijk licht, te koop in El Raval, Barcelona.

Een gloednieuw appartement te koop in het beste deel van de bruisende wijk El
Raval in Barcelona. In de buurt van La Rambla del Raval en Poble Sec, heeft het
gebied een uitstekend aanbod aan restaurants, winkels en diensten en is het ook
met de metro goed verbonden met de rest van de stad.

Het historische gebouw waarin het appartement zich bevindt dateert uit 1900, het
appartement zelf ligt aan de buitenzijde (oriëntatiepunten SE en NO) en op de hoek
van het gebouw ontvangt het daarom een overvloed aan natuurlijk licht.

Met een bebouwde oppervlakte van 58m² waarvan 49m² bruikbaar is, heeft het
appartement een open lay-out die de ruimte optimaliseert en profiteert van het
uitstekende natuurlijke licht. Onlangs gerenoveerd tot een hoge standaard, de
moderne keuken is goed uitgerust, terwijl de woon-eetkamer voldoende ruimte biedt
voor een eettafel en een bank. De accommodatie heeft in totaal 3 balkons, waarvan
er 2 buiten de woonkamer liggen en uitkijken over de rustige voetgangersstraat
beneden. Er zijn 2 tweepersoonskamers die de badkamer delen, een van de
slaapkamers heeft een 3e balkon.

Met charmante originele kenmerken, een ideale lay-out en een uitstekende centrale
locatie, zou dit appartement een ideale woning in het centrum van de stad zijn,
tweede woning o pied-à-terre. Het zou ook een interessante optie zijn voor wie op
zoek is naar een woning in de stad met goede verhuurmogelijkheden, vanwege de
locatie en de gewilde kenmerken.

lucasfox.co.nl/go/bcn9140

Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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