
REF. BCN25439

1.060.000 € Huis / Villa - Te koop
3 Slaapkamer huis / villa met 118m² terras te koop in Poblenou, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08019

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

293m²
Plattegrond  

118m²
Terras

+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


OMSCHRIJVING

Indrukwekkend huis met 3 slaapkamers en een tuin te
koop in Poblenou, Barcelona.

We vinden dit prachtige rijtjeshuis, beschikbaar ongemeubileerd maar met
elektrische apparaten inbegrepen, in een rustige voetgangersdoorgang op slechts
500 meter van het strand van Mar Bella, in de buurt van Poblenou. De woning is zeer
licht met drie buitenruimtes, drie slaapkamers, twee badkamers, een toilet en een
garage voor twee auto's.

Het huis meet in totaal zo'n 175 m² met een uniek ontwerp dat kunstzinnig speelt met
binnen- en buitenruimtes en het fantastische natuurlijke licht dat door elke kamer
van het huis stroomt. Het huis is verdeeld over drie niveaus plus de garage voor 3
auto's in de kelder, met weinig afstand tussen de verdiepingen en grote ruimtes
overal.

Op de begane grond vinden we een aangenaam entreeterras van circa 20 m² met
directe toegang tot de hal met toilet, en tot de lichte keuken. Verderop vinden we op
dezelfde verdieping een grote woon-eetkamer met toegang tot een prachtige
privétuin van ongeveer 70 m².

De eerste verdieping biedt een hoofdslaapkamer met een ensuite badkamer en een
terras van ongeveer 6 m², nog 2 slaapkamers en een gedeeld terras. De bovenste
verdieping biedt toegang tot de derde en laatste buitenruimte, een terras van 20 m²
met een handige beschutte bijkeuken die ook als vierde slaapkamer of studeerkamer
kan worden gebruikt.

Neem contact met ons op om dit prachtige huis aan de rand van Poblenou te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn25439

Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, 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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