REF. BCN11134

€625,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08013
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Vacker 3-rumslägenhet med turistlicens till salu i en
ståtlig byggnad på Carrer Casp, mycket nära Passeig Sant
Joan. En utmärkt investeringsmöjlighet.
Renoverad 2015 och presenterad i utmärkt skick ligger denna 92 m² stora lägenhet på
fjärde våningen i en renoverad statlig byggnad med hiss på den trevliga, trädkantade
Carrer Casp, mycket nära Passeig Sant Joan och Ciutadella Park.
Lägenheten säljs möblerad och har ett rymligt vardagsrum - matsal med 2 balkonger
med utsikt över Carrer Casp, trägolv, ett välvt tak med träbjälkar, en synlig tegelvägg
och rikligt naturligt ljus. Bredvid vardagsrummet finns det moderna, utrustade köket
med mosaikgolvplattor. Lägenheten erbjuder 3 sovrum och 2 badrum, varav en är ett
eget i sovrummet.
Dubbelglasfönster, luftkonditionering och uppvärmning gör det till ett bekvämt,
modernt hem hela året.
En av de extra höjdpunkterna i denna fastighet är att den har ett turistlicens som
erbjuder det lukrativa alternativet av korttidsuthyrning när fastigheten inte används
av ägaren.
Centralt belägen, ljus, modern och i rörelseförhållande. Ett utmärkt
investeringsalternativ i Barcelonas Eixample Right neighborhood.
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lucasfox.se/go/bcn11134
Hiss, , Naturligt ljus, Parkett, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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