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890 000 € Lägenhet - Såld

Lägenhet med 5 Sovrum med 7m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08008
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+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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Fastighet i det bästa området i Eixample Right, omgiven
av de 3 mest emblematiska gatorna i Barcelona, Rambla
Catalunya, Passeig de Gracia och Avinguda Diagonal.
Denna fantastiska lägenhet belägen på mellanvåningen / huvudvåningen ligger i en
ståtlig byggnad på den bästa gatan i hela Golden Square i Eixample Right.
Det erbjuds för renovering och har en verklig storlek på 188,20 m² och är registrerad
som 106 m² i nota simple. Fastigheten har också en terrass med åtkomst från
vardagsrummet på 7,48 m² och dess vackra 3 meter höga tak har dekorativa lister.
Denna fastighet i en byggnad med mycket karaktär har utsikt över ett charmigt och
fullständigt gångområde med kaféer och restauranger.
Lägenheten, som har många renoveringsalternativ, har för närvarande 3 stora rum i
det gatuviktiga området, en stor central hall, ett litet kök i centrala området och ett
par badrum innan de når de andra 2 stora rummen med utsikt över innergården. Rakt
bakifrån, mot en innergård, hittar vi ett stort rum på 45 m² med ett slutet glaserat
galleri och tillgång till en liten solig terrass på 7,48 m².
Observera att de två första bilderna är en visuell återgivning för att få en idé om hur
lägenheten kan se ut efter att ha renoverats.
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Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, , Balkong, Djur vänligt,
Exteriör, I behov av renovering , Interiör,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel
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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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