
SÅLD

REF. BCN2948

595 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum med 40m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036
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1
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Terrass
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ÖVERBLICK

Helt renoverad lägenhet på 90 m² på första våningen med
en 40 m² stor terrass till salu på Calle Aribau, Eixample.

I en byggnad som går tillbaka till år 1900 hittar vi denna helrenoverade fastighet med
autentisk tidstypisk arkitektur och moderna detaljer. Det erbjuder 90 m² utrymme
uppdelat i ett rymligt vardagsrum med öppen planlösning-matsal-kök och ett
dubbelrum med badrum. Vardagsrummet leder ut till en vacker 40 m² stor terrass
som är solig och tyst och har trädäck och växter med automatiskt vattningssystem
och en fantastisk pergolamarknad som erbjuder skugga och avskildhet.

Lägenheten har inbyggda garderober, omklädningsrum och måttbeställda möbler i
vardagsrummet-matsal med en dekorativ öppen spis i marmor. Luftkonditionering
och uppvärmning ökar fastigheten och det finns en separat tvättstuga och en
bänkskiva i Carrara -marmor i köket samt ett vattenavhärdare -system. Det finns en
hiss i byggnaden och fastigheten renoverades senast 2016. Golven är täckta med
mikrocement, naturligt trä och de ursprungliga mosaikgolvplattorna i några av
rummen som kök och galleri.

Ett underbart tillfälle att förvärva ett rymligt, lyxigt hem i Barcelonas Eixample -
distrikt.

lucasfox.se/go/bcn2948

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, , Uppvärmning,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Dubbla fönster,
Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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