REF. BCN18242

550 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 32m² terrass till salu i Gotiska Kvarteren
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Gotiska Kvarteren » 08002
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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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Exklusiv renoverad fastighet med en solig terrass i en
historisk byggnad i hjärtat av Barcelonas gamla stadsdel.
Beläget på första våningen i en historisk byggnad med hiss i hjärtat av Barcelonas
charmiga gotiska kvarter finner vi denna sensationella, ljusa, renoverade egendom till
salu.
Det är en riktigt unik lägenhet på 95 m² med en vackert avskild terrass på 32 m² med
unika egenskaper, trägolv, uteservering och chill out-områden och rikligt solljus hela
dagen. en idyllisk privat oas mitt i staden.
Inuti lägenheten hittar vi högkvalitativa ytor och mycket speciella personliga detaljer
som gör det till en fristående fastighet.
Vardagsrummet och köket är i ett enda öppet utrymme med högt i tak och tillgång till
terrassen. Användningsområdet är separat. Fastigheten erbjuder 2 bekväma sovrum
med inbyggda garderober och 2 kompletta badrum.
Steg ut ur lägenheten, omedelbart nedsänkt i den trevliga atmosfären i det gotiska
området, hem till några av stadens bästa restauranger och butiker.
Kontakta oss idag för att ordna en visning av den här Barcelona-egendomen.
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Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Högt i tak, , Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Grillplats,
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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