REF. BCN5366

€850,000 Appartement - Te koop

2 Slaapkamer Appartement met 120m² terras te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Eixample Links » 08007
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Contact ons over deze woning
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtig 2-slaapkamer appartement met een terras,
pergola en zwembad te koop in het centrum van
Barcelona, zeer dicht bij de Passeig de Gràcia.
Dit prachtige gerenoveerde appartement van 107 m² bevindt zich op de
hoofdverdieping van een elegant modernistisch gebouw dat in 2001 werd
gerenoveerd. Het appartement ligt in het centrum van Eixample en profiteert van een
grote buitenruimte en een privézwembad. Het aspect garandeert totale vrede en rust;
een privéoase op een zeer centrale locatie dicht bij de Passeig de Gràcia en de
Rambla de Catalunya. Het appartement biedt ook op maat gemaakte meubels.
De indeling bestaat uit een ruime woonkamer met een semi-open keuken en een
studieruimte. Er zijn 2 comfortabele slaapkamers, een enkele (momenteel gebruikt
als een kleedkamer) en de andere een dubbele, een toilet en 2 badkamers, waarvan
er een behoort tot de slaapkamer met tweepersoonsbed.
Het opvallende kenmerk is ongetwijfeld het terras van 120 m² met een pergola, de
ideale plek om te ontspannen en buiten te dineren. Trap leidt vanaf het terras naar
een fantastisch overdekt zwembad en, naast het, een gastenverblijf met een eigen
complete badkamer.
Neem contact met ons op om dit exclusieve appartement met een privézwembad in
het centrum van Barcelona te bezoeken.
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Terras, Zwembad, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, , Airconditioning,
Berging, Dichtbij openbaarvervoer,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
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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