
REF. LFP1106

1 230 000 € Lägenhet - Till salu
Lyxig takvåning i ’O Palacio Mesquitela’, Santa Catarina, Lissabon | Renoverat
1600-tals palats med inhägnad trädgård i prestigefyllt stadsläge | Nära Barrio
Alto, Santos, Chiado och São Bento
Portugal »  Lissabon »  

3
Sovrum  

2
Badrum  

219m²
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ÖVERBLICK

Detta är en fantastisk 4-sovrums etagelägenhet belägen i
hjärtat av historiska Lissabon. Med finish av högsta
kvalitet, måste denna fastighet ses på plats!

Denna lyxiga etagetaklägenhet att köpa i centrala Lissabon har 4 sovrum och 5
badrum i ett nyligen renoverat 1600-tals palats i eftertraktat läge.

'O Palacio Mesquitela' är ett fantastisk ombyggt vackert gammalt palats som
ursprungligen byggdes av D. Gonçalo de Sousa de Macedo, Portugals förre
finansminister. Fantasifulla arkitekter har blandat gammalt och nytt och skapat
exklusiva citybostäder som erbjuder stil och komfort i oslagbart läge.

Denna underbara takvåning erbjuder rymligt boende på två våningar med golv till tak
fönster som låter naturligt ljus att strömma in i fastigheten, och skapar en härlig
atmosfär med den eleganta, neutrala färgsättningen av blonda trägolv och vita
väggar.

1-sovrumslägenheter, 2-sovrums och 3-sovrumslägenheter i loftstil finns också
tillgängliga.

Denna exklusiva bostadsutveckling är omgiven av vackra kullerstensgator och
traditionella byggnader och har en privat innergård som erbjuder en lugn oas i hjärtat
av staden

lucasfox.se/go/lfp1106

Trädgård, Parkering, Nybyggd
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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.

REF. LFP1106

1 230 000 € Lägenhet - Till salu
Lyxig takvåning i ’O Palacio Mesquitela’, Santa Catarina, Lissabon | Renoverat
1600-tals palats med inhägnad trädgård i prestigefyllt stadsläge | Nära Barrio
Alto, Santos, Chiado och São Bento
Portugal »  Lissabon »  

3
Sovrum  

2
Badrum  

219m²
Planlösning

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

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

	Detta är en fantastisk 4-sovrums etagelägenhet belägen i hjärtat av historiska Lissabon. Med finish av högsta kvalitet, måste denna fastighet ses på plats!

