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REF. BCN20452

649 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002
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2
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115m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

En ljus, nyrenoverad lägenhet med två sovrum på 115 m²
till salu, belägen i El Gotico, mellan det anmärkningsvärda
1300-talets stadshus i Plaça de Sant Jaume, den
spektakulära Passeig de Colom och den ikoniska Via
Laietana.

Denna helrenoverade lägenhet ligger på första våningen, (en riktig andra våning,) i en
magnifik klassisk byggnad. Det kombinerar originaldetaljer, som högt i tak med
dekorativa taklistar och vackra originalgolv, med modern inredning och finish.
Vardagsrummet med matplats är rymligt och ljust, med 2 balkonger som vetter mot
Carrer del Palau, medan det snygga, öppna köket är fullt utrustat med högkvalitativa
apparater. En bekväm gästtoalett serverar vardagsrummet.

På andra sidan av lägenheten finns 2 dubbelrum och sovrummet har ett stort badrum
med utsikt över den soliga innergården. Köket är fullt utrustat med alla större
apparater och lägenheten är också utrustad med luftkonditionering, golvvärme,
tvåglasfönster och ett larmsystem. Byggnaden har hiss och intercom. Det finns förråd
på den gemensamma terrassen i byggnaden.

Denna fantastiskt renoverade fastighet presenteras i perfekt inflyttningsskick med
avancerade ytor. Ett elegant nytt hem i ett strategiskt läge nära Port Vell och Soho
House Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn20452

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekplats, Larm, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Balkong

REF. BCN20452

649 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

2
Sovrum  

2
Badrum  

115m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/bcn20452
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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