
REF. BCN9267

320.000 € Penthouse - Te koop
Excellent 1 Slaapkamer Penthouse met 74m² terras te koop in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08012

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

34m²
Plattegrond  

74m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Pas gerenoveerd penthouse met 3 terrassen te koop in
Gracia, Barcelona.

Dit penthouse-appartement van 34 m² met een terras van 74 m² ligt op een
geweldige locatie aan een zeer rustige straat met directe toegang tot de Mestre
Balcells-tuinen. Het ligt net onder Travessera de Dalt en Plaza Lesseps, in de wijk
Gracia.

Het penthouse heeft een open woonkamer, eetkamer en keuken met 1 slaapkamer en
1 badkamer. Er is een terras van ongeveer 6 m² dat uit de woonkamer leidt en uitkijkt
op het binnenste blokterras en een ander van ongeveer 34 m² aan de straatkant en
een dubbelzijdig zonneterras van ongeveer 35 m² op de derde verdieping die via een
trap te bereiken is.

Het is gevestigd in een statig gebouw met slechts 1 woning per verdieping: een
appartement op de begane grond, een accommodatie op de eerste verdieping en een
penthouse op de tweede verdieping. Alle 3 de accommodaties zullen volledig worden
gerenoveerd en het is ook mogelijk om het gehele gebouw met in totaal 3
appartementen te kopen; één op elke verdieping. Vraag een Lucas Fox-agent voor
meer informatie.

Een ideaal, pas gerenoveerd lifestyle-object of pied-a-terre voor een stel of een
professional.

lucasfox.co.nl/go/bcn9267
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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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