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OMSCHRIJVING

Nieuwbouwproject met deze elegante duplex met 3
slaapkamers in Eixample Left, Barcelona
Dit prachtige statige gebouw uit de eeuwwisseling aan de Gran Vía de les Corts
Catalanes heeft een gerestaureerde originele gevel met nieuwe ramen, waarachter
we een aantal spectaculaire nieuwbouwwoningen te koop vinden.
De renovatie is zodanig uitgevoerd dat deze woningen het beste van de moderniteit
bieden, samen met de charme van historische architectuur. Het appartement
beschikt over A-klasse energie-efficiëntie en is uitgerust met hoogwaardige
apparatuur en de allerbeste materialen en afwerkingen overal, inclusief
gelamineerde deuren met stalen handgrepen, Inalco zijden afwerking
aanrechtbladen, geëmailleerde keramische afwerkingen in badkamers en dubbele
beglazing.
Deze bijzondere woning is een duplex gelegen op de vierde verdieping en meet 98
m². Op het entree niveau vinden we de woonkamer, eetkamer, keuken, een badkamer
en een balkon. Boven vinden we een tweepersoons slaapkamer, 2 enkele
slaapkamers, een badkamer en een balkon.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Lift, Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer, Nieuwbouw,
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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