
VERKOCHT

REF. BCN26176

1.295.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer appartement met 8m² terras te koop in Eixample Links
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08037

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

141m²
Plattegrond  

8m²
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

Volledig gerenoveerd luxe appartement te koop aan de
Avinguda Diagonal, vlakbij het Turó Park, in Barcelona.

Dit prachtige gerenoveerde appartement van 141 m² is gelegen in een majestueus
statig gebouw in perfecte staat aan de Avinguda Diagonal in Barcelona.

De renovatie werd uitgevoerd in 2020 en biedt momenteel prachtige afwerkingen van
de hoogste kwaliteit. Onder zijn kenmerken kunnen we de natuurlijke houten
vloeren, de installatie van het domoticasysteem, de modernste apparaten en de op
maat gemaakte meubels benadrukken.

Bij binnenkomst in het appartement verwelkomt een mooie inkomhal ons en leidt
naar zowel het daggedeelte als het nachtgedeelte.

Aan de rechterkant hebben we toegang tot de grootste ruimte in het huis: een kamer
van 60 m² die de woon-eetkamer verenigt met de gedeeltelijk gesloten keuken en
een studeerruimte met een prachtige op maat gemaakte boekenkast. Deze hele
kamer wordt verlicht door een groot raam aan de Carrer Buenos Aires, met
overvloedig ochtendlicht.

Als we naar het andere deel van het huis gaan, vinden we een functionele bijkeuken
en een luxe complete badkamer die tegelijkertijd dienst doet als gastenbadkamer.

In het midden van deze gang vinden we een prettige, verzorgde patio, waar je
planten, meubels kunt plaatsen of gewoon kunt gebruiken als extra opslagruimte.

De woning heeft 2 tweepersoonsslaapkamers, beide aan de buitenzijde en met een
balkon dat uitkijkt op Avinguda Diagonal. De hoofdslaapkamer, met grote op maat
gemaakte kleerkasten, heeft ook een majestueuze badkamer met ligbad en douche,
afgewerkt in Italiaans porselein in donkere kleuren.

Het gebouw waar de woning zich bevindt heeft ook een groot gemeenschappelijk
terras met een fantastisch uitzicht over de stad en een eigen berging op de bovenste
verdieping van het gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/bcn26176

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, 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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