
SÅLD

REF. LFS7218

855 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08001

5
Sovrum  

2
Badrum  

201m²
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

Denna underbara modernistiska egenskap har otroliga
periodfunktioner och all charm i den tidiga 1900-talets
arkitektur i centrum av Barcelona, bredvid Ramblas

Denna unika historiska fastighet ligger i det mest centrala shoppingområdet i
Barcelona . De kofferterade taken är över 4 meter höga och har handmålade med
fresker som förblir helt intakta. De stora, ståtliga rumna återspeglar den lyxiga
livsstilen i den katalanska bourgeoisien i tiden. Den modernistiska arkitekturen,
hämtar inspiration från naturen och överför detta i form av byggnaden, dess fasad,
trapphuset, golven, tak och inredning av snickeri - vilket gör detta till en unik,
historisk egendom. Speciella funktioner inkluderar de perfekt underhållna
mosaikgolvplattorna, de takhöjda taken, handgjorda träarbeten, fönstren och
glaserade balkonger med konstnärligt järnverk. I lägenheterna finns för närvarande 2
vardagsrum, 5 sovrum, 2 badrum, ett kök och en liten terrass där man kan koppla av
och njuta av lite frisk luft. Fastigheten täcker 200 m² och har oändlig potential för
omdesign för att passa köparens smak och krav.

lucasfox.se/go/lfs7218

Terrass, Hiss
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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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