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€595,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Gotiska Kvarteren » 08002
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ÖVERBLICK

Fullt renoverad 4-rumslägenhet med rikligt naturligt ljus,
till salu i Barcelonas charmiga gotiska stadsdel.
Beläget i hjärtat av Barcelonas gotiska kvarter, bara 2 minuter från Plaça Reial, Las
Ramblas och Soho House Barcelona, är denna helrenoverade lägenhet ett utmärkt
centrum hem. Fastigheten, som ligger i en hörnbyggnad, får rikligt naturligt ljus tack
vare sina 6 yttre balkonger.
Denna charmiga lägenhet har blivit omtänksamt renoverad med hjälp av
högkvalitativa material samtidigt som det behåller funktioner som det välvda
katalanska taket med träbjälkar, utsatta tegelverk och trädörrar.
Vardagsrummet är särskilt ljust med attraktiva trägolv medan både kök och badrum
har mosaikgolv. Det finns totalt 4 sovrum, varav 2 är dubbelrum och 2 singlar. Två av
sovrummen öppnar mot en balkong och en annan en stängd uteplats. Det vackra,
rustika köket öppnar sig på en innergård med tvättstuga. Ytterligare funktioner i
denna fastighet inkluderar ett centralt musiksystem i alla rum, uppvärmning via
kanaler och dubbelglasfönster.
Lägenheten ligger på första våningen (verklig höjd) av en byggnad utan hiss.
Omgiven av restauranger, affärer och nära till skolor och kollektivtrafik, är denna
lägenhet idealisk för dem som söker ett hem i stadens sanna hjärta.
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lucasfox.se/go/bcn5825
Högt i tak, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Parkett, Tidstypisk karaktär,
Gemensam terrass, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök

REF. BCN5825

€595,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Gotiska Kvarteren » 08002

4

2

160m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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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