
SÅLD

REF. LFS9061

650 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

3
Sovrum  

2
Badrum  

138m²
Planlösning

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

Denna ljusa och rymliga lägenhet ligger på översta
våningen i en klassisk byggnad från gamla stan och har
både lugn och avskildhet i hjärtat av staden. Beläget bara
5 minuter från Plaza Catalunya

Denna vackra fastighet till salu i Barcelonas gamla stad renoverades för några år
sedan i syfte att skapa vackra vidöppna utrymmen. Lägenheten ligger på 4: e
våningen och har 3 balkonger med utsikt över en charmig gågata. Fastigheten drar
nytta av solljus vid olika tider på dygnet och har också parkettgolv, integrerad värme
och luftkonditionering. På 138m2 finns det 3 ljusa och rymliga dubbelrum, varav ett
med eget badrum och ett med omklädningsrum. Vardagsrummet är helt öppen med
tillgång till balkongerna. Här hittar du också det andra badrummet med dusch, som
delas av två sovrum och även kan användas som gästtoalett.
Lägenheten har slutförts till en extremt hög standard med utmärkt smak och design.
Själva byggnaden renoverades nyligen med respekt för de ursprungliga funktionerna.
En glashiss har också nyligen installerats och det finns en gemensam takterrass där
du också hittar extra förvaringsutrymme.
Alla Barcelonas främsta attraktioner ligger inom gångavstånd, vilket gör detta till en
idealisk bas för att utforska alla kulturella och gastronomiska läckerheter som staden
har att erbjuda.

lucasfox.se/go/lfs9061

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Utsikt, Uppvärmning,
Renoverad, Luftkonditionering, Förråd,
Exteriör
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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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