REF. BCN12191

€1,100,000 Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Eixample Rechts » 08010
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Contact ons over deze woning
+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Fantastisch elegant pand, gerenoveerd en ingericht in een
minimalistische stijl, gelegen in een bevoorrechte wijk
van Eixample Rechts.
Dit appartement heeft een elegant stedenbouwkundig ontwerp dat de luxe van een
voornaam gebouw combineert met het comfort van het nieuwste ontwerp, en
prachtige afwerkingen zoals natuurlijke eiken parketvloeren, mozaïektegelvloeren en
stalen deurknoppen.
Volledig ingericht en gedecoreerd in een sobere en minimalistische stijl door het
bekende merk Barcelonesa Mimouca. Dit exclusieve appartement heeft een modern
uitgeruste keuken die uitkomt op een fantastische en ruime woonkamer met veel
natuurlijk licht.
Er zijn drie slaapkamers, waarvan één ensuite met ingebouwde kasten en passend bij
het elegante ontwerp van de kamer.
Het appartement wordt volledig gemeubileerd verkocht, instapklaar en het gebouw
heeft een buitenzwembad en een fitnessruimte.
Een uniek pand op een bevoorrechte locatie in het centrum van Barcelona, op een
paar meter van de Passeig de Gracia, de gouden mijl van Barcelona.

Contact ons over deze woning
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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Terras, Zwembad, Gym, Lift,
Houten vloeren, Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inloopkast, Nieuwbouw,
Service lift, Thuis bioscoop, 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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