
VERKOCHT

REF. BCN23946

825.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

146m²
Plattegrond  

3m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Mooi appartement volledig gerenoveerd met veel smaak
en originele kenmerken zoals de decoratieve lijstwerk, in
het centrum van Sant Gervasi - Galvany, een van de meest
centrale wijken in de Zona Alta.

Dit appartement valt op door de elegante renovatie die een paar jaar geleden is
uitgevoerd. Bij de renovatie zijn de meest karakteristieke originele kenmerken van
dit statige pand behouden, zoals de ramen en het lijstwerk. Het werd uitgevoerd met
een hoogwaardige afwerking, waarbij de statige sfeer van het Modernista-gebouw
behouden bleef.

Het appartement beslaat 187 m² verdeeld in een daggedeelte en een nachtgedeelte.
In het dagverblijf vinden we een woon-eetkamer en een open keuken. Deze kamers
zijn erg licht, aangezien de woonkamer grote ramen heeft die veel natuurlijk licht
binnenlaten. De ramen openen naar een klein balkon.

In het nachtgedeelte hebben we vier slaapkamers: een tweepersoonsbed en een
eenpersoonskamer die een complete badkamer delen en een master suite met
kleedkamer en badkamer met ligbad en douche. Evenzo heeft de suite een kleine
woonkamer / kantoor die erg ruim is en grote ramen heeft die veel licht binnenlaten.

De woning beschikt ook over een water- of wasruimte en een berging.

Het gehele appartement is voorzien van massief eikenhouten vloeren. geïnstalleerd
met een zeer exclusieve techniek waarbij elke strip stuk voor stuk wordt geplaatst.
De keuken, met een zeer elegante vintage stijl, is van het merk Smeg, terwijl de
badkamers van het bekende Italiaanse merk Kerasan zijn.

Het appartement is voorzien van geleide airconditioning, met de mogelijkheid om het
dag- en nachtgedeelte afzonderlijk te regelen door middel van een geautomatiseerd
systeem.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

lucasfox.co.nl/go/bcn23946

Lift, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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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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