
REF. BCN25816

740.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Gótico, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gótico »  08002

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

185m²
Plattegrond  

4m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtig penthouse appartement met 4 slaapkamers te
koop in de Gotische wijk, Barcelona.

Dit prachtige appartement is gelegen in het hart van de charmante gotische wijk van
Barcelona, op een paar minuten lopen van Plaça Catalunya, la Barceloneta en Port
Vell.

Het appartement bevindt zich in een gebouw dat dateert uit de jaren 1820 met alle
charme die u zich kunt voorstellen. Het is een echt stukje geschiedenis. Het is een
paar jaar geleden gerenoveerd en heeft alle schoonheid van het verleden dankzij
historische kenmerken zoals mozaïekvloertegels en Catalaanse gewelfde plafonds.
Het appartement bevindt zich op de laatste verdieping van het pand. Een verdieping
hoger, op het dak is er een zeer groot gemeenschappelijk terras en een eigen
berging.

Bij binnenkomst in het appartement treft u een royale inkomhal. Aan uw rechterhand
is er een eerste slaapkamer, momenteel in gebruik als kantoor. Een andere deur leidt
naar een klein apart appartement dat kan worden verhuurd. Dit bijgebouw meet
ongeveer 40 vierkante meter en omvat een slaapkamer, een badkamer en een open
woonkamer / eetkamer / keuken.

Bij het betreden van het hoofdappartement vinden we een grote lichte woonkamer
en een eetkamer met open keuken. De grootste slaapkamer heeft een grote kast en
deelt de badkamer met de andere slaapkamer. Er is ook een berging die gemakkelijk
kan worden omgezet in een andere badkamer. Het appartement is voorzien van
verwarming en airconditioning.

Het betreft een hoekpand en de woning bevindt zich op de laatste verdieping
waardoor er veel ramen en veel lichtinval zijn. Een ideale woning voor wie op zoek is
naar een huis in het stadscentrum in onberispelijke staat.

lucasfox.co.nl/go/bcn25816

Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Berging
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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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