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€1,798,000 Appartement - Te koop

5 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
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+34 933 562 989
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OMSCHRIJVING

Appartement met toeristenvergunning, 5 slaapkamers en
3 badkamers in een klassiek gebouw, te koop op de beste
locatie in Barcelona, met uitzicht op Plaça Catalunya.
Spectaculair appartement te koop met een toeristenvergunning, 5
tweepersoonskamers en 3 complete badkamers in een klassiek gebouw op de beste
toeristische locatie van de stad, met uitzicht op Plaça Catalunya.
Op een onovertroffen locatie en in een prestigieuze straat als Rambla de Catalunya
vinden we deze spectaculaire investeringsmogelijkheid. Het appartement heeft vrij
uitzicht op Plaça Catalunya en het stadscentrum. Het heeft alle openbaar
vervoersdiensten (metro, aerobus, trein, bussen), restaurants en
uitgaansgelegenheden en ligt dicht bij de meeste toeristische attracties in de stad.
Het appartement bevindt zich op de vijfde verdieping van een klassiek gebouw in
zeer goede staat, met een grote en statige entree, een conciërge en een lift.
Het appartement heeft een unieke indeling, met de 7 hoofdkamers die allemaal naar
buiten gericht zijn (5 slaapkamers, woonkamer en eetkamer), waardoor dit een
uitzonderlijk licht en vrolijk huis is. Het heeft ook een grote open keuken en 3
complete badkamers.
Het is slechts 5 jaar geleden gerenoveerd en is in perfecte staat. Het is uitgerust met
dubbele beglazing, een open keuken met een eiland en gerenoveerde badkamers
met een douche.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen om deze fantastische woning te
bezoeken, perfect als investering.
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Lift, Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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