
VERKOCHT

REF. BCN24942

1.273.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08008

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

128m²
Plattegrond  

4m²
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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Nieuwbouw luxe woning met de hoogste kwaliteit
afwerkingen in een monumentaal pand uit 1873 in een van
de meest exclusieve straten van Barcelona.

Enric Granados Rossello, een exclusieve nieuwbouwproject, presenteert deze
collectie luxe huizen op een onovertroffen locatie aan het Gouden Plein van
Barcelona, omringd door de meest exclusieve winkels en prestigieuze restaurants.

Het project omvat de renovatie van een prachtig monumentaal pand uit 1873, een van
de eerste landgoederen die werd gebouwd tijdens de bouw van de Eixample de
Cerdà. Vanwege de erfgoedwaarde en om het stedenbouwkundig en architectonisch
geheugen te behouden, blijft de oorspronkelijke gevel behouden, terwijl de nieuwe
woningen worden voorzien van alle comfort die een moderne, eigentijdse,
milieuvriendelijke woning verdient.

Dit gebouw heeft slechts 2 woningen per verdieping, dus u kunt genieten van veel
rust en privacy. Dit appartement van 128 m² met 2 slaapkamers en 2 badkamers valt
op door zijn elegante daggedeelte, dat wordt gepresenteerd als een lichte en
vloeiende ruimte die u kunt aanpassen aan uw smaak en behoeften. Aan de andere
kant biedt het nachtgedeelte ruime en comfortabele slaapkamers, waar u na een
lange dag rustig kunt uitrusten.

Ongetwijfeld voldoen alle woningen in dit project aan de hoogste normen. De keuken
is van Bulthaup, een merk gericht op het vereenvoudigen van je dagelijkse leven met
slimme en moderne ontwerpen; en het is uitgerust met Neff-apparatuur, die
buitengewone producten biedt met hoge prestaties om uw maximaal comfort te
garanderen. De badkamers zijn ook uitgerust met premium merken zoals Duravit of
Hansgrohe.

Onder de hoogwaardige afwerkingen vinden we ook natuurlijke eiken vloerdelen,
porseleinen steengoed vloeren, vloerverwarming, airconditioning, aluminium
timmerwerk en ingebouwde kasten.

Neem dan contact met ons op voor meer informatie en het maken van een afspraak
voor een bezichtiging.

lucasfox.co.nl/go/bcn24942

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, 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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