
REF. BCN10143

1 260 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd Lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i Eixample Höger,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

4
Sovrum  

3
Badrum  

184m²
Planlösning  

8m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Ljus lägenhet till salu i en totalrenoverad modernistisk
byggnad på Carrer de Mallorca, bredvid Rambla de
Catalunya.

Mallorca 236 är en ny utveckling som ligger mycket bra i Barcelonas Eixample Right,
bredvid den prestigefyllda Rambla de Catalunya. Den modernistiska byggnaden går
tillbaka till början av 1900-talet och har nyligen blivit totalrenoverad, samtidigt som
man behåller periodfunktioner som det ursprungliga plasterarbetet, målad trappa
och marmorgolv som har polerat. En imponerande hiss har installerats i den
imponerande entrén och det finns också en concierge-service.

Denna lägenhet mäter 184m2 och renoveras. Olika layoutalternativ är tillgängliga för
att skapa en 3- eller 4-rumsfastighet, enligt kraven i den nya ägaren. Den ursprungliga
kaklade golv kan återställas i renoveringen, som kan windows. Dessa funktioner,
kombinerat med de katalanska välvda taken och andra dekorativa element som är
typiska för katalansk modernism, erbjuder möjlighet att skapa ett verkligt
spektakulärt och unikt centrum hemma.

Den inåtvända sidan av lägenheten vetter mot sydost och har utsikt över en
innergård som ger gott om naturligt ljus för att fylla interiören. Den utvändiga sidan
av lägenheten har en balkong från vilken underbar utsikt över Rambla de Catalunya
kan avnjutas.

En fantastisk möjlighet att skapa ditt idealiska hem i Barcelona.

Observera att bilderna görs för ett renoveringsprojekt som inte ingår i priset.

lucasfox.se/go/bcn10143

Hiss, Parkett, Mosaikgolv, Högt i tak, , ,
Renoverad, 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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