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2
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OMSCHRIJVING

Onlangs gerenoveerd, gemeubileerd appartement voor
tijdelijke huur in Eixample Left, vlakbij Avinguda Diagonal
en Carrer d&#39;Enric Granados. Beschikbaar tot juni 2021

Licht, gerenoveerd appartement zeer goed gelegen in Barcelona's gewilde Eixample
Left, op slechts een paar straten van Avinguda Diagonal, Enric Granados en Rambla de
Catalunya. Het appartement bevindt zich in een monumentaal pand met prachtige
klassieke kenmerken, bovendien is het gelegen op de hoek van 2 straten en krijgt het
de hele dag door een overvloed aan natuurlijk licht. Gepresenteerd in gloednieuwe
staat met designmeubilair en lampen geselecteerd door interieurontwerpers, is het
klaar om er meteen in te trekken.

We worden verwelkomd in het appartement door een grote inkomhal met een
prachtig gegraveerd raam en ruimte voor een bureau en stoel. De ruime woon-
eetkamer heeft toegang tot een balkon dat groot genoeg is voor een tafel en stoelen
en met uitzicht op Tibidabo en de kabelbaan. De open keuken, die bijna 40 m² meet,
is een fantastische ruimte om te koken, te ontspannen en te entertainen, hij is
uitgerust met een Amerikaanse koelkast met ijsblokjesmachine en waterdispenser.
Tevens is er een praktische ingebouwde was-droogcombinatie.

Van de 3 slaapkamers heeft de hoofdslaapkamer een kleedkamer en ensuite
badkamer; naar buiten gericht, deze slaapkamer is bijzonder licht. Een tweede
tweepersoonsslaapkamer, ook naar buiten gericht, en een eenpersoonsslaapkamer
delen een badkamer. Beide tweepersoonsslaapkamers hebben ook een balkon waar
u van het mooie uitzicht kunt genieten.

Dit object biedt veel opslagruimte met ingebouwde kasten in 3 van de kamers en een
extra opslagruimte van 4m² op het dak.

Opvallende kenmerken zijn de handgemaakte plafonds en massief houten vloeren
die het appartement een verfijnde en luxe uitstraling geven. Voor comfort het hele
jaar door is er airconditioning via leidingen, verwarming via radiatoren en nieuwe
ramen met dubbele beglazing en luiken aan de buitenkant. Naast het
designmeubilair biedt het appartement unieke foto's van enkele van de beroemdste
bezienswaardigheden van Barcelona.

Een fantastische optie voor wie op zoek is naar een volledig gerenoveerd
appartement in een van de beste wijken van de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcnr15360

Uitzicht op de bergen, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon,
Airconditioning

Nu beschikbaar!
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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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