
REF. BCN35694

652.500 € Appartement - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08025

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

80m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Fantastisch nieuwbouw appartement met 2 slaapkamers
te koop in de exclusieve wijk Gràcia, Barcelona.

Lucas Fox presenteert Pau Alsina, een uitstekende ontwikkeling bestaande uit vijf
woningen in een volledig gerenoveerd gebouw, zowel van binnen als van buiten, in de
wijk Gràcia, een zeer gewilde wijk van Barcelona, naast de Passeig de Sant Joan.

Deze woning heeft een eigentijds design met strakke, strakke lijnen en open ruimtes,
zoals het daggedeelte met de woon-eetkamer en de open keuken. Ook is er veel
aandacht besteed aan de verlichting en ventilatie van de kamers.

Dit appartement van 80 m² bevindt zich op de eerste verdieping en heeft duidelijk
gedifferentieerde dag- en nachtruimtes voor meer comfort. Bij binnenkomst aan de
linkerkant is het daggedeelte met een ruime woon-eetkamer en een open keuken,
alles in een open ruimte. Aan de rechterkant is er het nachtgedeelte met een
eenpersoonskamer, een complete badkamer en de hoofdslaapkamer met een eigen
badkamer.

De woning beschikt over een berging.

Wat betreft de nutsvoorzieningen, ze zijn allemaal nieuw geïnstalleerd en bevatten
afwerkingen en uitrusting op het hoogste niveau. We kunnen de parketvloeren, de
uitstekende badkamer- en keukenuitrusting en de led-verlichting uitlichten. Voor
meer comfort en energiebesparing omvat het een aerothermisch systeem voor de
productie van sanitair warm water en voor het warme/koude airconditioningsysteem
via kanalen.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn35694

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Berging, 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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