
VERKOCHT

REF. BCN26218

695.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

105m²
Plattegrond

+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

Smaakvol gerenoveerd 3 kamer appartement gelegen in
een hoekpand op een hoge verdieping met veel natuurlijk
licht en functionele vierkante indeling met historische
kenmerken.

Aantrekkelijk recentelijk gerenoveerd appartement met drie slaapkamers en twee
badkamers in een hoekpand en veel natuurlijk lichtinval te koop in El Born.

Het appartement is gelegen op de derde verdieping van een klassiek gebouw in
Barcelona. De karakteristieke entree en historische trap geven het een zeer
aangename klassieke uitstraling. Het gebouw heeft een lift, het gebouw is gelegen
aan de Princesa-straat, een van de meest gewilde wijken van El Born, naast het Born
Centre of Culture en ook naast Passeig Picasso, Carrer Comerç en andere
karakteristieke straten in de omgeving. De buurt biedt alle diensten, restaurants,
bars, vrijetijdsactiviteiten.

Zodra we het appartement binnenkomen, zijn we onder de indruk van het licht dat
het van de ingang zelf ontvangt. Het feit dat het zich in een hoekpand met veel
ramen bevindt, laat direct natuurlijk licht vanuit alle hoeken en gedurende de dag
naar binnen.

Het appartement is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. Alle faciliteiten en
structuren werden volledig vernieuwd en ook een interieurrenovatie werd uitgevoerd
met smaak en hoogwaardige materialen, houten vloeren en zichtbare balken, ze
komen samen in een ideale combinatie tussen het klassieke en typische van de stad
en het comfort van het moderne leven .

Het heeft een perfecte indeling, met drie slaapkamers (waarvan één met eigen
badkamer), nog een badkamer en een ruime woon-eetkamer met open keuken.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om het te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn26218

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
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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