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495.000 € Appartement - Te koop - In prijs verlaagd

3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
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+34 933 562 989
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OMSCHRIJVING

Appartement te koop op de bovenste verdieping van een
gebouw gelegen in een van de beste straten in de wijk
Zona Alta in Barcelona.
In een van de beste wijken van de Zona Alta van Barcelona vinden we dit gezellige
appartement om te renoveren.
Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een grote hal met aan de zijkanten
inbouwkasten. Dan vinden we een gang die de verschillende delen van het huis
scheidt. Langs de gang is er een tweepersoonsslaapkamer, een
eenpersoonsslaapkamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor, een complete
badkamer en wat de hoofdslaapkamer zal zijn. In totaal drie slaapkamers en een
badkamer.
Dan vinden we een langgerekte keuken met een kleine galerij en daarnaast een
gastentoilet.
De woning heeft een grote woon-eetkamer die is opgedeeld in twee kamers die goed
verlicht zijn dankzij de grote ramen die het huis heeft. Deze zelfde ruimte biedt
toegang tot een klein terras.
Het pand is perfect om een complete renovatie uit te voeren en een gezellige,
moderne en design woning te creëren in het hart van Turó Park.
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Terras, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Renovatie object, Uitzicht, Verwarming
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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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