
VERKOCHT

REF. BCN24212

510.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08013

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

76m²
Plattegrond  

1m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Appartement met 2 slaapkamers, een balkon en
uitstekende afwerkingen te koop in een
nieuwbouwproject in Eixample Rechts, Barcelona

Diputació Sant Joan is een ontwikkeling van appartementen in Eixample Right, aan de
Carrer Diputació, naast de Passeig de Sant Joan. Het is een modernistisch gebouw uit
1890, maar volledig gerenoveerd. De renovatie heeft de essentie en het originele
karakter van dit modernistische gebouw behouden, met een meer eigentijdse stijl en
met meer natuurlijk licht.

Bij binnenkomst in het appartement vinden we een open ruimte die de woonkamer
en keuken combineert, die volledig is uitgerust met de beste apparatuur. Aan het
einde van de kamer is er toegang tot een klein balkon dat uitkomt op Carrer
Diputació.

Wanneer u terugkeert naar de ingang, vindt u aan de rechterkant het nachtgedeelte
met een eenpersoonsslaapkamer, een gedeelde badkamer en een zeer lichte
tweepersoonsslaapkamer.

Het pand combineert originele details perfect met moderne afwerkingen.
Bijvoorbeeld de originele indeling van dit type appartement met dubbel aspect, om
een overvloed aan natuurlijk licht te garanderen, maar het heeft een eigentijds
design.

Bovendien is het uitgerust met de beste kwaliteitsafwerkingen, zoals hoogwaardige
apparaten en moderne fittingen.

Het appartement is ideaal vanwege de uitstekende locatie en kwaliteit, perfect voor
diegenen die willen verblijven in een gebied met alle voorzieningen binnen
handbereik, zonder afbreuk te doen aan luxe.

Houd er rekening mee dat alleen de penthouses een terras met een zwembad
hebben, zoals weergegeven in de afbeeldingen.

lucasfox.co.nl/go/bcn24212

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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