
REF. BCN31662

980.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
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OMSCHRIJVING

Nieuwbouw 2-slaapkamer appartement te koop in
Eixample Left, Barcelona

Deze nieuwbouwontwikkeling bevindt zich tussen de oorspronkelijke voor- en
achtergevel van een prachtig gebouw en heeft nog steeds de hoofdtrap en het
dakraam. De rest van het interieur van het gebouw is nieuw gebouwd om alle
comfort van 21e-eeuwse huizen te bieden met behoud van de elegante aanwezigheid
van een historisch gebouw.

Gelegen op de tweede verdieping van het gebouw en met uitzicht op de blokpatio,
heeft deze woning een open woonkamer, eetkamer en keuken, 2 slaapkamers en 2
badkamers.

De bouwspecificaties voor dit project zijn van hoogwaardige kwaliteit en bieden
onder meer uitgeruste keukens, vloerverwarming, een duurzaam aerothermisch
systeem, natuurlijke houten vloeren.

Het gebouw krijgt twee ondergrondse parkeerlagen voor bewoners en biedt
voldoende parkeerplaatsen, uniek op deze locatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn31662

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Gerenoveerd,
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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