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499.000 € Appartement - Te koop

Excellent 1 Slaapkamer Appartement te koop in Gótico, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Gótico » 08002
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OMSCHRIJVING

Ruim en licht appartement onlangs gerenoveerd met 1
slaapkamer, open keuken en een woonkamer met uitzicht
op de charmes van de gotische stijl van Barcelona.
Dit 76 m² grote appartement is gelegen in het hart van de gotische wijk, naast de
kathedraal van Barcelona, specifiek op de eerste verdieping van een historisch 19e
eeuws gebouw. Het gebouw heeft een volledige renovatie ondergaan en heeft een lift
die de 3 verdiepingen met elkaar verbindt. Het appartement in moderne stijl is
volledig gerenoveerd en in perfecte staat, klaar om in te trekken.
Bij binnenkomst vinden we aan de linkerkant een gastentoilet en komen we in een
rechte lijn in een lichte woon-eetkamer. De moderne keuken is niet alleen open en
verbindt met de woonkamer, maar biedt ook een praktisch en elegant eiland in het
centrum van Neolith Calacatta en eikenhout. Het is ook volledig uitgerust met een
oven, magnetron en koelkast met vriezer. Het daggedeelte vormt een open ruimte
met toegang tot een balkon met prachtig uitzicht op de typische straten van de Ciutat
Vella.
Het appartement wordt gecompleteerd door een slaapkamer-suite, die een
kleedkamer en een complete badkamer met Carrara-marmeren wand en
vloerbedekking omvat, evenals natuurlijk eikenhouten meubels.
Eiken laminaatparketvloeren en hoge plafonds combineren met moderne
afwerkingen om een unieke en gastvrije sfeer te creëren.
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit appartement, ideaal als
eerste of tweede verblijf in het hart van het historische centrum van Barcelona.
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Lift, Houten vloeren, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
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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