
VERKOCHT

REF. BCN30587

390.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 1 Slaapkamer appartement met 20m² terras te koop in Poblenou,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08005

1
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1
Badkamers  

66m²
Plattegrond  

20m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Spectaculair volledig gerenoveerd appartement met een
terras van 20 m² te koop in een voetgangersstraat in de
wijk Poblenou, zeer dicht bij het strand.

Aan een semi-autovrije straat in de wijk Poblenou staat dit spectaculaire
appartement met terras te koop. Het is gelegen tussen de metrohaltes Llacuna en
Selva de Mar, een paar straten van de Rmbla de Poblenou en op slechts 500 meter
van het strand van Barcelona. Het heeft alle diensten, vrije tijd en restaurants die
deze bloeiende buurt te bieden heeft.

Het maakt deel uit van een klassiek pand dat tevens beschikt over het goedgekeurde
technische keuringscertificaat. Het appartement is gelegen op de begane grond van
het gebouw en heeft een aparte ingang van de rest van de buren.

Het pand heeft een zeer eenvoudige configuratie, met een ruime entree met een
badkamer, die de functie heeft van een hoofdbadkamer en een gastentoilet. Zodra
we de ingang verlaten, hebben we toegang tot de grote slaapkamer, die is verbonden
met zowel de ingang als de eetkamer en het daggedeelte. Door de ruimte kan het
worden gescheiden voor meer privacy, maar het kan ook open worden gelaten om
alle kamers te integreren.

De zeer ruime woon-eetkamer leidt naar de volledig gerenoveerde en uitgeruste
keuken. De keuken sluit direct aan op een spectaculair terras van circa 20 m².

De woningrenovatie is door de eigenaar gedaan op basis van zijn eigen ontwerp,
aangezien hij een internationaal succesvolle fotograaf is. Zo heeft het appartement
zijn eigen stijl die het onderscheidt van elk ander appartement in de omgeving.

Mis de kans niet om dit buitengewone appartement in Barcelona te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn30587

Terras, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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