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ÖVERBLICK

Fantastisk renoverad lägenhet med 3 sovrum till salu i en
klassisk byggnad från 1939

Denna eleganta fastighet har ett mycket önskvärt läge nära Diagonal och Plaza
Francesc Macià. Lägenheten ligger i en byggnad i klassisk stil med anor från första
hälften av 1800 -talet, designad av Domenech Sugrañes i Gras, en arkitekt som
arbetade med den berömda Antoni Gaudí.

Lägenheten har nyligen renoverats till en utmärkt standard med trägolv och marmor i
badrummen. Det finns 3 rymliga sovrum med stora fönster som släpper in mycket
dagsljus, ett sovrum har eget badrum och ytterligare ett badrum med dusch. Köket är
modernt och välutrustat med plats för matplats. Det finns luftkonditionering och
tvåglasfönster i fastigheten för att säkerställa bekväma levnadsförhållanden året
runt. Detta är ett perfekt familjehem eller första eller andra bostad för ett par som
söker en sofistikerad fastighet med ett utmärkt läge.

Lägenheten har en balkong perfekt för att njuta av Barcelonas utmärkta klimat,
eftersom det är en hörnbyggnad, drar fastigheten nytta av ett överflöd av naturligt
ljus och trevlig utsikt. Det är mycket säkert med både servicekameror och
conciergeservice, vilket gör det igen till ett attraktivt alternativ för familjer.

Denna lägenhet har ett eftertraktat läge nära den populära gatan Enric Granados och
Plaza Francesc Macià. Det finns gott om barer, butiker och restauranger i närheten
samt buss- och spårvagnsservice. Det har ett bra läge för att komma åt
internationella skolor.

lucasfox.se/go/bcn3046

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, , ,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong
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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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