REF. BCN11369

515 000 € Lägenhet - Såld

Lägenhet med 2 Sovrum med 17m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08025
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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

Exceptionell designerlägenhet med rikligt med naturligt
ljus, till salu i Barcelona.
Denna unika lägenhet i Barcelona ligger på Avinguda Gaudí, en eftertraktad gata i
Barcelonas Eixample Right, med sidovyer över den världsberömda Sagrada Familia
och Hospital de Sant Pau. Fastigheten ligger i en byggnad från 1936 med hiss.
Designad av den nuvarande ägaren, en arkitekt, kombinerar lägenheten
originaldetaljer som synliga balkar och välvda katalanska tak och moderna detaljer
med fantastiska resultat.
Designen med öppen planlösning har skapat ljusa utrymmen. Totalt finns det 5
utgångar till balkonger, det finns 2 oberoende balkonger plus en lång hörnbalkong;
den underbara utsikten över staden kan avnjutas från varje. Köket är praktiskt och
välutrustat kök. Av de 2 dubbelrummen har 1 ett eget badrum och det finns också en
gästtoalett.
Installationen av ett centralvärmesystem börjar snart, italienska designradiatorer
installeras och ett vackert travertinmarmorgolv.
Detta är den perfekta fastigheten för dem som letar efter något lite annorlunda i
Barcelona.
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lucasfox.se/go/bcn11369
Hiss, Marmorgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Balkong, Exteriör,
Nära transportmedel, Uppvärmning, 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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