
REF. BCN5008

289 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Barceloneta, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Barceloneta »  08003

1
Sovrum  

2
Badrum  

55m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Unik renoverad lägenhet med en öppen planlösning och
ett mezzanin i stadsdelen Barceloneta.

På andra våningen i en byggnad i övre delen av Barceloneta, bara några minuters
promenad från stranden och många kollektivtrafik, hittar vi denna helrenoverade
lägenhet med 1 sovrum med badrum och gästtoalett. Platsen erbjuder enkel tillgång
till stranden, Born-området och Passeig Joan de Borbó till fots.

När vi kommer in i fastigheten hittar vi det stora huvudrummet som smidigt har
delats in i ett vardagsrum med ett öppet, utrustat kök och ett sov- eller
avkopplingsområde på mezzaninen som nås via mått dekorativa steg. Utanför detta
rum hittar vi sovrummet och badrum och toalett.

Lägenheten hade totalrenoverats och åtnjuter rikligt med naturligt ljus tack vare sin
soliga aspekt mot havet och de två stora fönstren som leder ut till 2 balkonger.
Renoveringen har försökt försköna fastighetens ursprungliga skönhet med funktioner
som det välvda taket och perioden snickeri som upprätthålls. Fastigheten är
registrerad att ha 39 m², 50 m² förekommer i markregistret och 55 m² ungefär i
planlösningarna.

En bekväm, ljus egendom med unik karaktär.

lucasfox.se/go/bcn5008

Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , , Utsikt, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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