
REF. BCN18865

498.000 € Appartement - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Antoni, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Antoni »  08015

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

62m²
Plattegrond  

4m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Licht appartement op een hoge verdieping met twee
slaapkamers en twee badkamers met veel aandacht voor
detail in de op maat gemaakte afwerkingen.

Dit prachtige pand is gelegen in het beroemde "Casa dels Caragols", een statig
gebouw dat dateert uit 1895 en bekend staat om zijn unieke architectuur. Dit
monumentale gebouw dankt zijn interessante naam aan het feit dat de figuur van
een slak te zien is in al zijn ruimtes, zowel binnen als buiten. De gevel, die tegels en
steen combineert, is bedekt met plantmotieven, heeft prachtige smeedijzeren
balkons die varens simuleren en biedt prachtige friezen met scènes van het
platteland. Momenteel is het gebouw gerenoveerd met de beste kwaliteit afwerking,
inclusief een renovatie van de gemeenschappelijke ruimtes en de installatie van een
lift.

Het appartement heeft ook een uitstekende renovatie ondergaan met hoogwaardige
materialen en afwerkingen waarin elk detail is verzorgd. De kamers onderscheiden
zich door hun elegante en eigentijdse ontwerp door hun zuidelijke aspect dat de hele
dag natuurlijk licht biedt. Het appartement heeft ook toegang tot twee balkons, die
een uniek tintje aan de ruimte geven.

Bij het betreden van het pand, vinden we een prachtige keuken, uitgerust met
hoogwaardige apparatuur, die het appartement in twee verdeelt.

Aan de ene kant is er een ruime woonkamer overspoeld met natuurlijk licht dankzij
de toegang tot een zonnig balkon, dat een fantastisch uitzicht op de omgeving biedt.
Deze kamer maakt ook plaats voor een tweepersoons slaapkamer met inbouwkasten
en toegang tot een ander balkon. Een badkamer completeert ook dit gedeelte van het
pand.

Aan de andere kant van de keuken vinden we de prachtige hoofdslaapkamer met
eigen badkamer en een grote op maat gemaakte kledingkast.

Een groot deel van het timmerwerk is gerenoveerd: deuren, ramen en zelfs
buitenluiken en dubbele beglazing zijn door het hele huis gebruikt. Het heeft houten
vloeren en is uitgerust met geleide airconditioning.

Meubels zijn inbegrepen, behalve sommige apparatuur.

lucasfox.co.nl/go/bcn18865

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon,
Airconditioning, 
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De woning is geregistreerd als met een bebouwde oppervlakte van 61,60 m² plus 3,90
m² balkonruimte. De plattegronden laten zien dat het appartement een bebouwde
oppervlakte heeft van 60,70 m² plus 3,70 m² balkonruimte.

Neem contact met ons op om dit prachtige gerenoveerde appartement in een
monumentaal pand in Barcelona te ontdekken.
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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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