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ÖVERBLICK

Charmig lägenhet i loftstil till salu bredvid Pla de Palau,
Barcelona.

En charmig lägenhet i loftstil som ligger på Calle Consolat de Mar, bredvid Pla de
Palau i Barcelonas eftertraktade El Born-område.

Med högt i tak, exponerade tegelväggar och träbjälkar, bevarar byggnaden
arkitektoniska element som går tillbaka till sin konstruktion 1810 trots att den
totalrenoverades för omkring 7 år sedan.

Denna lägenhet med öppen planlösning i loftstil med ett modernt öppet kök plus
vardagsrum, matsal och sovrum, är denna lägenhet ett perfekt andra hem med ett
utmärkt centralt läge. Inbyggd förvaring utnyttjar de tillgängliga 47m² optimalt medan
3 stora fönster på gatan och användningen av neutrala toner skapar ljusa, öppna
utrymmen. Denna fastighet kan också vara ett intressant alternativ för investerare
eftersom efterfrågan på hyresfastigheter i området är hög.

Fastigheten har luftkonditionering och säljs möblerad, det finns också 2 balkonger
plus tillgång till en gemensam terrass.

lucasfox.se/go/bcn5764

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Gemensam terrass, Renoverad,
Nära transportmedel, 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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