
REF. BCN37800

1.020.000 € Appartement - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08037

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

136m²
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

Prachtig appartement van 136 m² naast Passeig Sant Joan,
volledig gerenoveerd, met 2 slaapkamers en 2 badkamers,
en een lichte woon-eetkamer met een keuken van meer
dan 40 m².

Op de vijfde en laatste verdieping van een prachtig en zeer goed onderhouden statig
pand met lift, vinden we deze lichte woning, recentelijk gerenoveerd tot de hoogste
standaard en met een zeer eigentijds design, een lust voor alle zintuigen.

Het appartement heeft een woongedeelte met uitzicht op een binnenplaats met veel
licht en de hele ochtend directe zon, bestaande uit een grote kamer van 43 m² waar
de woonkamer zich bevindt, evenals de open keuken, die volledig in de ruimte is
geïntegreerd. Deze ruimte sluit direct aan op een kleine galerij met uitzicht op de
binnenplaats; het is erg stil en helder. Het nachtgedeelte van het pand bestaat uit 2
tweepersoonskamers aan de straatkant, beide met een balkon en een met een
ensuite badkamer, een andere complete badkamer die de andere kamer bedient en
ook dienst doet als gastenbadkamer, en een bijkeuken met extra opbergruimte
ruimte.

Enkele details van de uitgevoerde renovatie, afgezien van de hoogwaardige
afwerking, zijn bijvoorbeeld de lijstwerk zowel aan de plafonds als aan de muren, de
volledig uitgeruste Bulthaup keuken, airconditioning en kanaalverwarming, visgraat
natuurlijke houten vloeren, op maat gemaakte gemaakte kasten in alle kamers, enz.

Het is ook opmerkelijk dat net boven het pand het gemeenschappelijke terras is met
een prachtig uitzicht over de stad Barcelona.

Al met al een uniek huis voor de meest veeleisende klanten.

lucasfox.co.nl/go/bcn37800

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Verwarming, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Alarm, 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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