
VERKOCHT

REF. BCN26358

895.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08008

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

118m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Hoekwoning gelegen op het zuidoosten en genietend van
veel licht in de ochtend en middag, en middagzon in de
op het westen gelegen masterbedroom.

Het appartement van 110 m² heeft 3 slaapkamers, waarvan 2 tweepersoonskamers en
de andere eenpersoonskamer, een met een eigen badkamer. Het wordt gerenoveerd,
gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd zoals op de foto's te zien is.

Het dag- en nachtgedeelte zijn duidelijk gedifferentieerd. Het daggedeelte is volledig
naar buiten gericht en open, met 3 balkons die uitkijken op Carrer Enric Granados en
het nachtgedeelte binnen op de patio. Opgemerkt moet worden dat alle kamers
geventileerd zijn, zelfs de badkamers, die ook een raam naar de patio hebben.

Via de voordeur komen we in een kleine hal. Aan de rechterkant opent de keuken met
een ontbijtbar en Smeg-apparatuur, eveneens uitgerust met een wijnkelder. Deze
kamer komt uit op de woon-eetkamer met het originele Catalaanse gewelfde plafond.

In dezelfde richting vinden we ook de eerste slaapkamer, een tweepersoons met
ingebouwde kasten. Vervolgens vinden we vanuit de hal aan de linkerkant de
badkamer in Franse stijl, aan de ene kant gescheiden van het toilet en aan de andere
kant van de wastafel met de douche en de wasmachine / droger / boilerruimte. De
volgende deur is de ruime eenpersoonsslaapkamer en op de achtergrond de
majestueuze tweepersoonsslaapkamer. Deze kamer kijkt uit over de blokpatio en is
georiënteerd op het westen, die in de middag overvloedig natuurlijk licht ontvangt
dat door het traliewerk van de badkamer valt en een zeer aangenaam effect creëert.

Er is rekening gehouden met directe en indirecte verlichting met dimbare schakelaars
om in veel kamers meer comfort te bieden.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

lucasfox.co.nl/go/bcn26358

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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	Hoekwoning gelegen op het zuidoosten en genietend van veel licht in de ochtend en middag, en middagzon in de op het westen gelegen masterbedroom.

