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510 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Sant Antoni, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Antoni »  08011
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Terrass
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ÖVERBLICK

Lägenhet med gott om naturligt ljus, en funktionell och
totalrenoverad layout med god kvalitet, helt nya finish.
Beläget i en charmig klassisk byggnad.

Nyrenoverad lägenhet till salu i Sant Antoni-området, bredvid marknaden. Det ligger
på första våningen i en imponerande klassisk byggnad med en rymlig och vacker
lobby, en hiss och gott om charm. Lägenheten har också originella detaljer, som högt i
tak och katalanska valv, vilket ger den en unik och mycket speciell touch.

När vi går in i korridoren, ligger till höger korridoren genom vilken vi får tillgång till
alla rum. Först till vänster hittar vi sovrummet, med ett komplett badrum mittemot
tvärs över hallen. Sedan har vi på båda sidor av hallen köket, som gör det mesta av
mätningarna av lägenhets centrala del. Köket är utrustat med utrustade apparater
och en matplats, perfekt för daglig användning.

Fortsätt ner i hallen, till vänster har vi det andra sovrummet, även med ett komplett
badrum framför det, som serverar både detta sovrum och gästerna. Slutligen, i slutet
av korridoren finns det vardagsrummet i en mycket bra storlek med 2 stora fönster
som ger mycket ljus till rummet och låter dig gå ut till en spektakulär sten balkong.

Det bör noteras att de 2 sovrummen är inredda, så de är väldigt tysta, utan ljudet från
gatan. Dessutom är de anslutna med en gångbar innergård som kan fungera som ett
förråd och som ger sovrummen med naturligt ljus.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om detta fantastiska hem i Sant
Antoni.

lucasfox.se/go/bcn19236

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong
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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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