
REF. BCN31510

449.000 € Appartement - Te koop
Excellent 1 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08025

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

90m²
Plattegrond

+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

Ongelooflijke strakke en stijlvolle loft met onberispelijke
renovatie, te koop in de felbegeerde Sagrada Familia van
de stad Barcelona.

Uiterst professioneel interieurontwerp en ongeëvenaarde aandacht voor detail bij de
renovatie hebben geresulteerd in dit indrukwekkende loft-pand van 90 m² te koop in
Eixample Right. Het is gelegen in een elegant gebouw met een conciërgeservice en
beveiliging en is direct intrekbaar.

Bij het betreden van het appartement vinden we links een handige garderobekast.
Verderop vinden we de open loft met een woonkamer - eetkamer, slaapkamer,
keuken en badkamer. Terwijl de keuken en badkamer aparte kamers zijn, is de rest
van het pand vrij stromend met kunstzinnig gebruik van getinte glazen
scheidingswanden om de verschillende ruimtes af te bakenen.

Het pand is overal licht en beschikt over airconditioning, op afstand bedienbare
automatische gordijnen en voldoende of kasten met op maat gemaakte interieurs
voor nette opbergoplossingen.

Neem vandaag nog contact met ons op om een bezichtiging van deze ongerepte luxe
loft-woning in de Sagrada Familia te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn31510

Lift, Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, 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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	Ongelooflijke strakke en stijlvolle loft met onberispelijke renovatie, te koop in de felbegeerde Sagrada Familia van de stad Barcelona.

