
VERKOCHT

REF. BCN21721

522.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08018

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

96m²
Plattegrond

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

Uitstekend appartement op de bovenste verdieping met 4
slaapkamers en 2 badkamers, gerenoveerd, met lift en
parkeerplaats te koop voor een park naast de Arc del
Triomf, een paar meter lopen van de wijken Eixample
Right en Born.

Uitstekend appartement, instapklaar, op een hoge verdieping en licht met een lift en
parkeerfaciliteiten, een bebouwde oppervlakte van 96 m², waarvan 81 m² bruikbaar,
gelegen in een gebouw uit 2003, in perfecte staat en gebouwd om een hoge
standaard.

Het is een comfortabel appartement, met een functionele indeling die goed gebruik
maakt van de oppervlakte en goed doordachte ruimtes. Het bestaat uit vier
slaapkamers, twee tweepersoonskamers en twee eenpersoonskamers, volledig aan
de buitenzijde, en twee complete badkamers, waarvan één privé, in de grote
slaapkamer. Alle slaapkamers hebben op maat gemaakte kasten met grote capaciteit.

Het appartement heeft een prachtige centrale ruimte, voorgezeten door de enorme
ramen die langs de voorgevel lopen, waardoor we vanuit alle kamers aan de voorkant
een prachtig en ongewoon uitzicht op het hele park hebben: keuken, woonkamer en
slaapkamer. Allemaal met toegang buitenshuis en uitzicht.

Het heeft twee eetkamers, een naast de keuken, voor ontbijt of dagelijkse maaltijden,
die comfortabel en zeer praktisch is en uitkijkt op het park. En de andere, in de
woonkamer, voor meer formele gelegenheden, ook heel dicht bij de keuken en met
een prachtig uitzicht, die deze woning zijn speciale charme en vrolijke sfeer geven.

Het hele pand is vierkant en draait om de woonkamer. Als we het appartement
binnenkomen, vinden we de hal. Dan hebben we aan de linkerkant twee enkele
slaapkamers, met kasten en ramen met uitzicht op het licht goed. Op weg naar de
achterkant zien we een slaapkamer met tweepersoonsbed, ook met een kledingkast
en een raam, en de complete badkamer die deze drie slaapkamers bedient. Links
komt u in de hal die leidt naar de keuken. Dit heeft ook een andere toegang vanuit de
woonkamer voor extra comfort. In het midden van het appartement bevindt zich de
woonkamer. De eetkamer is verbonden met de keuken, met de overloop naar de drie
slaapkamers aan de achterkant en de hoofdslaapkamer aan de voorkant met een
eigen badkamer. Zowel de hoofdslaapkamer als de woonkamer hebben toegang tot
balkons.

lucasfox.co.nl/go/bcn21721

Lift, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Inbouwkasten, Balkon,
Airconditioning
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Het appartement heeft verwarming op gas en radiatoren en geleide airconditioning.
Alle materialen zijn van hoge kwaliteit, waardoor dit een zeer comfortabel stadshuis
is.

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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