
SÅLD

REF. BCN4990

490 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

2
Sovrum  

2
Badrum  

62m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fredlig, ljus 62 m² lägenhet med 2 sovrum med
turistlicens till salu i Eixample.

I det livliga området Eixample Left i Barcelona, omgivet av butiker, restauranger och
barer och bara några minuter från La Pedrera, Casa Batlló och 15 minuters promenad
från Plaza Catalunya, hittar vi denna 62 m² stora lägenhet till salu på andra våningen
(riktigt höjd) på en ståtlig byggnad med hiss.

Lägenheten består av ett vardagsrum, ett fullt utrustat kök, 2 dubbelrum och 2
badrum, ett separat med dusch och ett som är inuti sovrummet med badkar inne i
sovrummet.

Ytterligare funktioner i denna Eixample -fastighet inkluderar luftkonditionering,
uppvärmning och en balkong med utsikt över de eleganta Eixample -byggnaderna
som ligger framför. Dessutom har fastigheten en turistlicens vilket gör detta till en
utmärkt investeringsmöjlighet.

En lugn lägenhet med 2 sovrum i hjärtat av stadsdelen Eixample med turistlicens.

lucasfox.se/go/bcn4990

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, , , Utsikt,
Uppvärmning, Turistlicens,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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	Fredlig, ljus 62 m² lägenhet med 2 sovrum med turistlicens till salu i Eixample.

