
VERKOCHT

REF. BCN29757

995.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer appartement met 10m² terras te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

216m²
Plattegrond  

10m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Fantastisch appartement van 216 m² om te renoveren,
met mozaïekvloeren en 5 kamers met uitzicht op de
straat.

Dit pand ligt aan Carrer Ausiàs March, naast de Passeig de Sant Joan en
karakteristieke gebouwen zoals Casa Burés, we vinden dit ongelooflijke appartement
om te renoveren. Het gebied geniet van alle voorzieningen en ligt dicht bij zowel het
stadscentrum (Passeig de Gràcia en Plaça Catalunya) als het historische centrum
(Born, Arc de Triomf of Parc de la Ciutadella).

Het appartement heeft 216 m² en presenteert een uitzonderlijke en unieke lay-out in
de Eixample. Het heeft vijf kamers aan de straatkant en aan de andere kant twee
kamers aan de blokpatio. Het is dus een volledig naar buiten gerichte woning.

Daarnaast is het appartement gelegen in een statig gebouw, met een entree in
perfecte staat en originele details van de typische architectuur van Eixample:
mozaïekvloeren (hoogwaardige hydraulische vloer), hoge plafonds en
cassetteplafonds, smeedijzeren balkons, etc. Al deze details maken van deze woning
een unieke kans om een droomrenovatie te realiseren.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging van deze
unieke woning in te plannen.

lucasfox.co.nl/go/bcn29757

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Uitzicht, Renovatie object, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon, 
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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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