
VERKOCHT

REF. LFS9069C

590.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 117m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08013

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

164m²
Plattegrond  

117m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Eixample Rechts, Barcelona

De ontwikkeling bestaat uit in totaal 67 appartementen en 2 ingangen met ALLEEN 7
beschikbare gloednieuwe appartementen met 4 slaapkamers te koop op de begane
grond, eerste en tweede verdieping.

De woningen beschikken over volledig uitgeruste keukens met een hoge specificatie,
eersteklas sanitair en fittingen en een verscheidenheid aan speciale functies die zijn
ontworpen met het oog op uw comfort, zoals elektrische zonwering, vloerverwarming
en airconditioning.

Er zijn grote parkeerplaatsen en opslagruimtes in hetzelfde gebouw met directe
toegang tot de appartementen met de lift.

Hedendaagse, high-end, energiezuinige huizen in het hart van de Eixample.

highlights

Geweldige locatie in de buurt van de Sagrada Familia en gemakkelijke toegang tot
het stadscentrum en het strand
Energie-efficiëntieklasse A
Keuken compleet met eenheden en apparaten
Volledig uitgeruste, hoogwaardige badkamers
Vloerverwarming met individuele thermostaat in elke slaapkamer en de
woonkamers
Parkeerfaciliteiten en opslageenheden
Professionele hulp met een persoonlijk interieurontwerp

lucasfox.co.nl/go/lfs9069c

Terras, Lift, Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Nieuwbouw, Exterior, Berging, Balkon,
Alarm, Airconditioning, 

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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