
VERKOCHT

REF. BCN24129

735.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

128m²
Woonoppervlakte

+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
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OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd 3-kamer appartement met veel
natuurlijke lichtinval in hartje Galvany.

Dit appartement van 107 vierkante meter is smaakvol gerenoveerd met hoogwaardige
afwerking en wordt in bewoonbare staat gepresenteerd. De indeling is optimaal,
waardoor het een perfecte optie is voor een gezin dat 3 slaapkamers nodig heeft.

Als we het appartement binnengaan en de hoek om gaan, hebben we rechts de
hoofdslaapkamer met een verborgen en-suite badkamer. Deze slaapkamer ligt aan de
buitenkant en kijkt uit op een rustige straat. Aan de overkant is een zeer ruime
slaapkamer aan de binnenkant, groot genoeg voor een tweepersoonsbed. Als we
verder gaan door de hal aan de rechterkant is de derde slaapkamer en direct aan de
voorkant is een ruimte die kan worden getransformeerd in veel dingen, waaronder
een studieruimte of een opslagruimte. De gedeelde badkamer is erg groot en heeft
een bad / douche en dubbele wastafels.

Het woongedeelte is absoluut schitterend omdat het een hoekkamer van het gebouw
is. Het heeft 3 zeer grote ramen waardoor er veel natuurlijk licht binnenvalt, ook al is
het een appartement op de eerste verdieping. De design keuken is aan de achterkant
van de kamer met fraai vormgegeven kasten en werkbladen. Er zijn ultramoderne
apparaten, waaronder de afzuigventilator, die elkaar perfect aanvullen. Hiernaast
bevindt zich nog een ruimte waar nog meer apparaten zijn ondergebracht, waardoor
deze keuken zeer ruim is. Via de keuken bereikt u de grote, aparte wasruimte.

Het appartement is gelegen in een prachtig, klassiek gebouw met een grote entree
en conciërge.

Dit appartement is perfect voor een gezin dat met een minimum aan gedoe in een
huis wil wonen in een van de beste delen van de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn24129

Conciërge service, Lift, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Alarm, Berging, Dichtbij openbaarvervoer,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Service lift,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

REF. BCN24129

735.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

128m²
Woonoppervlakte

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

https://www.lucasfox.co.nl/go/bcn24129
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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.

REF. BCN24129

735.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

128m²
Woonoppervlakte

+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
https://www.lucasfox.co.nl

	Prachtig gerenoveerd 3-kamer appartement met veel natuurlijke lichtinval in hartje Galvany.

