
VERKOCHT

REF. BCN24868

460.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Poblenou, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08005

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

132m²
Plattegrond

+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
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OMSCHRIJVING

Ongelooflijk luxueus loft-appartement in industriële stijl
met 2 slaapkamers te koop in een residentieel gebouw
met kantoren, in de wijk Poblenou, op minder dan 10
minuten van het strand.

Dit fantastische luxe appartement ligt op een zeer gunstige locatie aan Carrer
Zamora, naast de metrohalte Bogatell, vier blokken van Ciutadella Park en op minder
dan 10 minuten lopen van het strand. Een ideaal appartement voor klanten die dicht
bij de zee willen zijn, maar ook bij het centrum van de stad Barcelona.

Het appartement maakt deel uit van de opsplitsing van een grote industriële ruimte
gelegen op de bovenste verdieping van een karakteristiek kantoorgebouw in de wijk
Poblenou. Deze divisie heeft 3 luxe appartementen opgeleverd, klaar om in te
trekken, inclusief deze unit, die de enige is met twee naar buiten gerichte
tweepersoonskamers.

De indeling is erg functioneel. De woon-eetkamer en keuken beslaan het centrale
gedeelte van het pand. Vanaf hier hebben we toegang tot een aparte
tweepersoonsslaapkamer met glazen en ijzeren behuizingen die het een aangenaam
gevoel van ruimte geven. Vanuit deze ruimte hebben wij tevens de beschikking over
een ruime complete badkamer met berging.

In het tegenovergestelde gedeelte van de woonkamer vinden we toegang tot de
master bedroom: een ongelooflijke kamer van meer dan 25 m² met toegang tot een
kleedkamer en een complete badkamer.

Het appartement is ontworpen met veel aandacht voor detail, met de beste
afwerkingen op de markt, inclusief een functionele op maat gemaakte keuken.

Het is gevestigd in een gebouw met een industrieel ontwerp uit 1976 en heeft vier
serviceliften, drie liften, een conciërgeservice en een praktische laad- en losruimte.
Opgemerkt moet worden dat het geen certificaat van bewoning heeft.

lucasfox.co.nl/go/bcn24868

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
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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