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ÖVERBLICK

Vackert renoverad lägenhet med 4 sovrum till salu i
Barcelonas gamla stad.

Denna imponerande lägenhet ligger i en hörnbyggnad i klassisk stil i Barcelonas
charmiga gamla stad. Detta område i staden är populärt för sitt varierade
kommersiella och gastronomiska erbjudande samt dess närhet till hamnen och
stranden.

Lägenheten har totalrenoverats av arkitekterna Turull & Sorensen för att kombinera
originella element med moderna material och ytbehandlingar. De anmärkningsvärda
funktionerna inkluderar de höga, kapslade taken och återställda trädörrar.

Mätningen 233m², förutom 63m² innergårdar, består lägenheten av ett stort
vardagsrum med matplats, ungefär 40m², med en balkong med utsikt över gatan
nedan. Detta leder till det moderna köket, fullt utrustat med toppapparater. Det finns
också praktiska verktygs- och tvättstugor.

Lägenheten har 4 sovrum, varav 3 har eget badrum. Det finns också ett gästbadrum.
En höjdpunkt i denna lägenhet är gårdar, med träd och växter, samt utrymme att
koppla av, det är en lugn oas i stadens centrum.

lucasfox.se/go/bcn12398

Terrass, Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, Tidstypisk karaktär, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad, Rullstolar,
Tvättstuga, Uppvärmning
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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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