
VERKOCHT

REF. BCN35660

360.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08029

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

82m²
Plattegrond

+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
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OMSCHRIJVING

Licht appartement gelegen op een derde verdieping. Zeer
veelzijdige woning met groot renovatiepotentieel.

Dit lichte appartement meet 82 m² en bestaat uit twee slaapkamers en een
badkamer. Hoewel het pand in goede staat verkeert en instapklaar is, kunnen de
keuken en badkamer baat hebben bij een renovatie.

Het nachtgedeelte heeft twee tweepersoonsslaapkamers en een aparte badkamer.
De hoofdslaapkamer komt uit op een klein balkon met uitzicht op de binnenplaats
van het blok, waar de wasruimte met de wasmachine zich bevindt.

De keuken is volledig uitgerust en heeft een eethoek. Doordat het halfopen is, geeft
het toegang tot de woonkamer die ruim en licht is. Het heeft grote raampartijen in
het woongedeelte aan de straatkant, met vrij uitzicht en een groenstrook aan de
voorzijde van het appartement.

De woning is gelegen op de derde echte verdieping van een gebouw uit 1933 in
uitstekende staat met een lift.

Het is gelegen op een bevoorrechte locatie in de linker Eixample, op een paar meter
van Plaza Francesc Macià met veel recreatieve activiteiten, allerlei soorten diensten
en een zeer goede verbinding met het openbaar vervoer.

Mis deze kans niet om een appartement te vinden om te renoveren en aan uw
wensen aan te passen op een onverslaanbare locatie. Neem contact met ons op om
een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn35660

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Inbouwkasten,
Exterior, Balkon, Airconditioning

REF. BCN35660

360.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08029

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

82m²
Plattegrond

+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.co.nl/go/bcn35660
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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