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ÖVERBLICK

Vackert renoverad lägenhet med 1 sovrum med 2
affärsplatser på bottenvåningen. På ett utmärkt läge i det
gotiska kvarteret i Gamla stan i Barcelona.

Unik, totalrenoverad lägenhet med 1 sovrum på 78 m² belägen i en ståtlig byggnad på
Carrer Cometa med egen ingång. Under lägenheten, på bottenvåningen i byggnaden,
finns det två kommersiella platser, med en total yta på 78 m², som också är till salu
och som för närvarande hyrs ut.

En av de första sakerna vi märker när vi kommer in i den här egenskapen är hur ljus
den är tack vare fönstren på tre sidor. Layouten består av ett stort vardagsrum -
matsal med öppet kök med en attraktiv frukostbar. Det finns ett sovrum med
dubbelsäng med omklädningsrum och ett komplett badrum.

Trägolv, värme och luftkonditionering gör allt till ett trevligt och bekvämt hem.
Dessutom säljs den möblerad, så är redo att flytta in och njuta.

Den här egenskapen är idealisk för en investerare som letar efter ett hem och
kommersiella lokaler att använda eller låta.

lucasfox.se/go/bcn10484
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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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