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OMSCHRIJVING

Ideaal 2-slaapkamer appartement met historische
kenmerken, klaar om zo te betrekken, gelegen op een
onovertroffen locatie.

Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping van een historisch gebouw in
de stad Barcelona dat dateert uit het einde van de 19e eeuw.

Dit 19e-eeuwse gebouw is volledig gerenoveerd, met respect voor de oorspronkelijke
grandeur, waarbij muurmarkeringen zijn hersteld en de entree voor koetsen en een
ruime binnenplaats worden benadrukt. De lift is zo geïnstalleerd dat hij de esthetiek
van het gebouw niet verandert, in een glazen structuur aan de achterkant van de
centrale binnenplaats.

Het appartement bestaat uit een grote woonkamer - eetkamer die uitkomt op twee
balkons met uitzicht op de straat. In het zonnige daggedeelte vinden we
mozaïektegelvloeren, hoge plafonds en een halfopen keuken die direct aansluit op
de woonkamer. Het appartement is voorzien van centrale verwarming via
gasradiatoren en airconditioning via luchtkanalen.

In het nachtgedeelte vinden we 2 ruime en rustige slaapkamers met zichtbare houten
balken die de ruimte gezelliger en gastvrijer maken. Een en-suite badkamer, en een
compleet aparte badkamer completeren de indeling van dit appartement.

Dit zou een prachtig huis zijn voor een alleenstaande professional, een stel of een
klein gezin dat op een strategische locatie wil genieten van Barcelona en wil wonen in
een gebouw met veel historische charme.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging
te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn37681

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Beveiliging, Berging, 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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