
VERKOCHT

REF. BCN31316

415.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08025

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

67m²
Plattegrond  

3m²
Terras

+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

Licht appartement met 2 slaapkamers met een balkon en
open ruimtes te koop in een nieuwbouwproject in
Eixample Right, Barcelona.

Lucas Fox presenteert Córcega Sardenya, een exclusief nieuwbouwproject in het hart
van Eixample in Barcelona, met name naast de Sagrada Familia. Het is een rustige
woonwijk, met allerlei voorzieningen, maar ook toeristische attracties,
groenvoorzieningen en een uitstekende verbinding met de rest van de stad.

De appartementen bevinden zich in een volledig nieuw gebouw van vijf verdiepingen
met een lift die alle verdiepingen met elkaar verbindt. Er zijn slechts twee buren per
verdieping, voor de gemoedsrust van de bewoners.

Dit appartement met twee slaapkamers profiteert van een modern design, met
rechte lijnen en kleuren in lichte en neutrale tinten die een uitstekend gevoel van
ruimte geven aan de ruimte. Om de vloeibaarheid en ruimtelijkheid van de ruimte te
verbeteren, presenteert het bovendien de open dagruimte, met de woonkamer,
eetkamer en keuken in een open ruimte. Het woonkamergedeelte heeft toegang tot
een balkon dat voor veel lichtinval zorgt.

Het nachtgedeelte biedt twee slaapkamers, waarvan één met toegang tot het balkon,
en een complete badkamer.

Het huis heeft grote ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten en een prachtig
uitzicht op de straten van Eixample in Barcelona. Ten slotte worden ze aangeboden
met een volledig uitgeruste keuken met de beste kwaliteiten.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn31316

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Verwarming, Uitzicht, Gerenoveerd,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon,
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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