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OMSCHRIJVING

Gerenoveerd designappartement met 2 slaapkamers en 2
badkamers, te koop in een van de beste wijken van
Barcelona&#39;s Eixample, aan de Carrer de Paris, in het
hart van het Gouden Plein.
Prachtig gerenoveerd appartement, instapklaar, gelegen aan de Carrer de Paris, in
het hart van Barcelona's Eixample Links. Het appartement is gelegen op de
hoofdverdieping van een karakteristiek pand, voorzien van een prachtige lobby en
lift.
Het appartement meet ongeveer 70 m². Het heeft een fantastische open woonkamer
met een moderne keuken voorzien van hoogwaardige apparatuur.
De woning heeft een grote slaapkamer met een en-suite badkamer met douche en
inbouwkasten. Er is nog een eenpersoonsslaapkamer, ook met inbouwkasten, en een
tweede badkamer met een ligbad. De glazen galerij was vroeger een balkon, maar
werd later gesloten om het in het appartement op te nemen. Tegenwoordig biedt het
een aangenaam uitzicht op de aangelegde binnenplaats.
De renovatie heeft veel charme en Scandinavische accenten toegevoegd, die
gecombineerd worden met originele kenmerken zoals de hoge plafonds met
Catalaanse volta, de marmeren afwerkingen, de gerestaureerde originele
hydraulische vloer, bakstenen muren en natuurlijke visgraat parketvloeren.
Het appartement is gemeubileerd beschikbaar voor een meerprijs. Het is ideaal voor
kopers die op zoek zijn naar een elegante en moderne woning in het stadscentrum
zonder hervormingen.
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Terras, Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Airconditioning,
Alarm, Dichtbij openbaarvervoer,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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