REF. BCN22447

€410,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08025
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ÖVERBLICK

Utmärkt renoverad modernistisk lägenhet, med mycket
naturligt ljus och utsikt från smidda järnbalkonger, i en
klassisk byggnad i Eixample Right.
Denna eleganta helt nya lägenhet ligger i Eixample Right-området, i ett mycket
bekvämt läge och nära centrum, nära Sagrada Familia. Utrustningen ligger på ett högt
golv och har god orientering, så den har mycket naturligt ljus som hjälper till att
skapa rymliga och ljusa rum.
Lägenheten har renoverats och upprätthåller modernistiska element som mosaikgolv
och tak i tak, kombinerat med en modern design med ett ljust färgschema och en
funktionell layout. Dessutom ligger den i en klassisk hörnbyggnad, i fantastiskt skick.
När vi kommer in hittar vi en hall som leder oss till nattområdet i hemmet. På höger
sida hittar vi ett underbart sovrum med inbyggd garderob, privat badrum och galleri.
När vi fortsätter hittar vi ett funktionellt enkelrum med en studieyta.
I det centrala området av lägenheten hittar vi ett praktiskt verktygsområde bredvid
ett stort badrum som ansluter till bostadsområdet.
Dagområdet erbjuder ett fantastiskt utrustat kök, en bekväm matplats och ett rymligt
vardagsrum med tillgång till två smidesjärnbalkonger med trevlig utsikt.
Fastigheten är utrustad med kanaliserad luftkonditionering och dubbelglasade
fönster.
Kontakta oss för att besöka detta eleganta renoverade hem i Eixample Right.
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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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