
VERKOCHT

REF. BCN26406

695.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

122m²
Woonoppervlakte

+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

Prachtig appartement met 2 slaapkamers en en-suite
badkamers, volledig gerenoveerd volgens de hoogste
kwaliteitsnorm, klaar om in te trekken.

Het verbazingwekkende appartement van 122 vierkante meter is echt uniek in zijn
soort. Gelegen op de derde verdieping van een monumentaal pand uit 1856, is dit
appartement volledig gerenoveerd en ingericht door een gerenommeerde
interieurstudio.

Bij binnenkomst in het appartement krijgen we automatisch een gezellig gevoel
dankzij de warme kleuren en hoogwaardige afwerkingen. Als u binnenkomt, is er een
entree met een gang die u naar een woon- / eetkamer van 35 vierkante meter leidt
met een prachtige marmeren open haard. Een deel van de originele plafonds, de
ramen en tegels is hersteld. Ondanks dat het in de oude stad ligt, heeft het
appartement veel natuurlijk licht.

De keuken grenst aan het eetgedeelte, gescheiden door originele gerestaureerde
pocketdeuren. het is een volledig uitgeruste Italiaanse keuken van Doimo Cucine met
Franke en Neff toestellen.

Beide slaapkamers en tweepersoonskamers en elk met hun eigen en-suite badkamer.
Een met een jacuzzi en de andere met een grote douche. Beiden hebben
vloerverwarming. De slaapkamers hebben ook ingebouwde kleerkasten. Bij het
bereiken van de master bedroom loop je door een aparte studieruimte, ideaal voor
iemand die vanuit huis moet werken.

Het appartement kijkt uit op een verkeersvrije straat; daarom is het erg stil.

Het appartement wordt volledig gemeubileerd verkocht, bij de prijs inbegrepen.

Dit geweldige appartement is ideaal voor iemand die op zoek is naar een instapklaar
appartement met een hoogwaardige afwerking in het hart van de stad.

lucasfox.co.nl/go/bcn26406

Lift, Houten vloeren, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Airconditioning,
Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Gerenoveerd, 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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