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ÖVERBLICK

Mycket ljus lägenhet med ett fantastiskt läge några
minuter från stranden och med en fantastisk renovering.
Denna lägenhet har vacker havsutsikt och en magnifik plats, nästan på stranden, för
de som gillar att njuta av havet, och också några minuter från alla butiker och
restauranger som erbjuds i centrum av Poblenou.
Lägenheten ligger i en byggnad som går tillbaka till 1880 med karaktär och med
fasaden i bra skick.
När vi kommer in hittar vi en mycket mysig och öppen hall. Till höger kommer vi att
se det rymliga och ljusa vardagsrummet med utsikt över utsidan där vi har en liten
balkong från vilken vi kan se stranden och havet.
Om vi fortsätter från hallen hittar vi det första sovrummet, i detta fall dubbelt,
anslutet till vardagsrummet. Efter den naturliga kursen i hallen, precis framför, har vi
ett fullt och rymligt badrum. Slutligen hittar vi det fullt utrustade köket med sin
amerikanska bar som ger plats för ett mycket ljust galleri.
Slutligen till höger hittar vi det sista sovrummet, i detta fall ett enda, med tillgång till
det ljusa området i galleriet.
Det perfekta hemmet för ett ungt par, investerare eller som ett fantastiskt andra hem
för att njuta av komforten med att ha stranden några minuters promenad bort.
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Havsutsikt, Naturligt ljus, Balkong,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Luftkonditionering, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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