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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003
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ÖVERBLICK

Attraktiv lägenhet med 2 sovrum och 1 badrum med
öppen planlösning. Perfekt andra bostads- eller
investeringsmöjlighet.

Vi hittar denna stora 75 m² lägenhet i det bästa området i Born Alto, i centrala
Barcelona. Byggd 1936, är fastigheten modern och redo att flytta in, har blivit
renoverad och bevarar de ursprungliga elementen.

När du kommer in i lägenheten hittar vi vardagsrummet till höger med
vardagsrummet med öppen planlösning modern utrustat kök. Det finns en liten
balkong i vardagsrummet, vilket ger dig den livliga Calle Sant Pere Mes Alt. Det
externa dubbelrummet ligger strax utanför vardagsrummet, med ett fönster över
gatan.

Till höger är badrummet med dusch, ett annat särskilt stort sovrum och tillgång till
ett litet galleri som är idealiskt för användning som ett användningsområde.

Ett av sovrummen kan öppnas för att förstora vardagsrummet.

Lägenheten har trägolv, dörrar och balkar samt områden med tegelväggar, vilket ger
fastigheten ett varmt och modernt utseende. Den är utrustad med radiatorer.

Denna lägenhet är ett bra val för dem som vill köpa en andra bostad eller stuga eller
för investerare som vill hyra ut den.

lucasfox.se/go/bcn5097

Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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