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OMSCHRIJVING

Appartement met veel natuurlijk licht, een functionele en
volledig gerenoveerde lay-out met kwalitatief goede,
gloednieuwe afwerkingen. Gevestigd in een charmant
klassiek gebouw.
Pas gerenoveerd appartement te koop in de wijk Sant Antoni, naast de markt. Het is
gelegen op de eerste verdieping van een indrukwekkend klassiek gebouw, met een
ruime en mooie lobby, een lift en veel antieke charme. Het appartement beschikt ook
over originele details, zoals de hoge plafonds en de Catalaanse gewelven, die het een
unieke en zeer speciale uitstraling geven.
Bij binnenkomst in de hal, aan onze rechterkant is de gang waardoor we toegang
hebben tot alle kamers. Eerst vinden we aan de linkerkant de grote slaapkamer,
tegenover een complete badkamer, tegenover de hal. Dan hebben we aan beide
zijden van de hal de keuken, die optimaal profiteert van de afmetingen van het
centrale gedeelte van het appartement. De keuken is uitgerust met
inbouwapparatuur en een eethoek, ideaal voor dagelijks gebruik.
Verderop in de hal, aan onze linkerhand, hebben we de tweede slaapkamer, ook met
een complete badkamer ervoor, die zowel deze slaapkamer als gasten bedient.
Eindelijk, aan het einde van de gang is er de woon-eetkamer van een zeer goede
grootte, met 2 grote ramen die veel licht naar de kamer brengen en kunt u naar een
spectaculair stenen balkon gaan.
Opgemerkt moet worden dat de 2 slaapkamers aan de binnenzijde liggen, dus ze zijn
erg stil, zonder het lawaai van de straat. Daarnaast zijn ze verbonden door een
beloopbaar binnenpatio die kan dienen als opslagruimte en die de slaapkamers van
natuurlijk licht voorziet.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over dit
uitzonderlijke huis in Sant Antoni.
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Lift, Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Alarm, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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