
IN PRIJS VERLAAGD

REF. BCN38016

460.000 € Appartement - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08036

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

65m²
Plattegrond  

2m²
Terras

+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

Te koop appartement met hoge plafonds in l'Eixample
Izquierdo, op een steenworp afstand van de Plaza de
Francesc Macià en het Turó-park.

Lucas Fox presenteert dit gerenoveerde pand op een steenworp afstand van de
Avenida Diagonal en Plaza de Francesc Macià.

Het bevindt zich op de begane grond van het gebouw en heeft dus hoge plafonds.

In het daggedeelte vinden we een volledig uitgeruste Amerikaanse keuken. De
eetkamer ligt aan de buitenzijde en heeft een klein balkon waar u een tafel en twee
stoelen kunt plaatsen om van de middagzon te genieten. Bovendien heeft het
hydraulische vloeren en een prachtige bakstenen muur aan een van de zijkanten.

Aan de andere kant leidt een kleine gang naar het andere deel van het huis. Hier zien
we de grote tweepersoonsslaapkamer voorzien van een kledingkast en een toilet en
een tweede tweepersoonsslaapkamer met een zeer ruime kledingkast. Beide
slaapkamers zijn binnen, dus ze zijn erg stil. Ten slotte vinden we tussen de
slaapkamers de grote badkamer met douche.

Het appartement heeft een aantal zeer praktische zolders die gebruikt kunnen
worden voor opslag, airconditioning, verwarmingskanalen en parketvloeren in een
deel van het huis en hydrauliek in een ander. Evenzo kunnen de bewoners van het
gebouw genieten van het gemeenschappelijk terras.

Neem contact met ons op om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn38016

Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
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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