
SÅLD

REF. BCN14864

660 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

3
Sovrum  

2
Badrum  

99m²
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

Mycket ljus, vackert renoverad hem till salu i en ståtlig
byggnad på Carrer Aribau och på hörnet av Carrer Paris.

Denna vackra renoverade lägenhet ligger i området Barcelona, känd som Golden
Square, mer specifikt på Carrer Aribau, bara ett steg bort från de prestigefyllda
gatorna Enric Granados och Diagonal. Det ligger i en statlig byggnad från 1500-talet
som har totalrenoverats och har en ny hiss, men har fortfarande många funktioner
som ger den en speciell charm.

Denna lägenhet ligger på en sjätte våning och har mycket ljus, tack vare dess sydliga
orientering och dess läge i en hörnbyggnad. Lägenheten har en byggd storlek på 110
m² och presenteras i utmärkt skick, med en ren och mycket god kvalitet renovering.

Lägenheten består av ett öppet vardagsrum med ett stort öppet kök, utrustat med
Neff apparater. Det är ett mycket ljust utrymme, eftersom det är utvändigt vänd och
har stora fönster som ger mycket ljus till rummet och samtidigt ger tillgång till en
balkong med utsikt över gatan. Fastigheten erbjuder även 3 dubbelrum, inklusive den
främsta, som är utvändigt vänd och har eget badrum. Ett andra badrum serverar
resten av lägenheten.

Kontakta oss för att ordna ett besök på denna bekväma lägenhet på ett oslagbart
läge i Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn14864

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , , Utrustat kök,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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