
SÅLD

REF. BCN11674

1 150 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum med 20m² terrass till salu i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  

1
Sovrum  

2
Badrum  

111m²
Planlösning  

20m²
Terrass

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

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


ÖVERBLICK

Fantastisk, nyrenoverad lägenhet i loftstil med utsikt över
marknaden El Born, till salu i Barcelona.

Helt ny loftstilfastighet till salu på en gågata i El Born, Barcelona. Lägenheten ligger
på ett hörn av en byggnad och får rikligt med naturligt ljus hela dagen och erbjuder
fri utsikt över El Born-marknaden.

Lägenheten presenteras i helt nytt skick efter att ha genomgått fullständig
renovering med material och ytbehandlingar av högsta kvalitet. Vi välkomnas till
fastigheten med ett öppet utrymme med vardagsrum med matplats, med tillgång till
omkretsterrassen och öppet kök med eleganta svarta inredningar. Med exponerade
takbjälkar och tegelväggar har lägenheten en sval, industriell känsla.

Master-sviten med stora garderober med restaurerade antika dörrar, öppet badrum
och gästtoalett, är särskilt imponerande och har också utsikt över marknaden från
terrassen. Det finns ett bekvämt förråd på takterrassen.

Lägenheten sticker ut för sin unika, moderna och bohemiska stil. Perfekt för dig som
letar efter en "pied à terre" i en av Barcelonas trendigaste och mest charmiga
stadsdelar.

lucasfox.se/go/bcn11674

Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, 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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