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REF. BCN37691

1.295.000 € Appartement - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 19m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

160m²
Plattegrond  

19m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Uitstekend nieuw 3-slaapkamer appartement met een
lang balkon en een patio te koop in Eixample Right,
Barcelona.

We vinden dit prachtige pand van 160 m² op de hoofdverdieping van een elegant
gebouw aan de brede, lommerrijke laan, Ronda de Sant Pere, in de populaire en
centrale wijk Eixample Right in het stadscentrum van Barcelona. De ligging is centraal
en bewoners kunnen hier genieten van een breed scala aan winkels, restaurants en
andere voorzieningen voor de deur.

Dit onlangs gerenoveerde huis wordt vandaag gepresenteerd in een onberispelijke
gloednieuwe staat, met elegante afwerkingen en materialen van de hoogste kwaliteit
die door het hele huis worden gebruikt.

Bij het betreden van het pand bevinden we ons in een ruime inkomhal met een
handige plaats om sleutels enz. achter te laten. Rechtdoor vinden we de prachtige
woonkamer - eetkamer. Deze ruime kamer is heerlijk licht dankzij de drie sets
dubbele glazen deuren die uitkomen op het langgerekte balkon dat langs de gevel
van het gebouw loopt en uitkijkt op de sfeervolle, met bomen omzoomde straat
beneden, waar het altijd zacht bruist van het stadsleven maar niet luidruchtig is . De
lichtgekleurde houten vloeren en gladde wanden met radiatoren en hoge plafonds
geven de ruimte een klassieke en luxe uitstraling.

Aangesloten op het eetgedeelte vinden we de halfopen keuken, die zowel modern als
smaakvol is vormgegeven met mooie donkere werkbladen en goed weggewerkte
opbergoplossingen.

Als we terugkeren naar de hal, vinden we aan één kant twee ensuite
tweepersoonsslaapkamers, waarvan er één ook profiteert van een eigen fantastische
kleedkamer met planken en kleerkasten, en beide kamers hebben toegang tot een
gezellig klein privéterras met ruimte voor een tafel en stoelen; de ideale plek om te
genieten van uw koffie in de ochtend.

Aan de andere kant van de hal vinden we nog een slaapkamer met een aparte
badkamer.

Dit goed gelegen, smetteloze nieuwe appartement zou een benijdenswaardig huis in
Barcelona zijn en is bijzonder geschikt voor een koper die op zoek is naar een huis
waar men direct in kan trekken en van kan genieten.

lucasfox.co.nl/go/bcn37691

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Gerenoveerd, Berging, Balkon,
Airconditioning
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Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging in te
plannen.

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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