REF. BCN23176

€549,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Antoni, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sant Antoni » 08015
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ÖVERBLICK

Storslagen 112 m² lägenhet under renovering i en
renoverad klassisk byggnad med hiss mellan Sant Antoni
och Eixample Left. Den levereras helt färdig med
högkvalitativa material och med möjlighet att anpassa
ytbehandlingarna.
Den här egenskapen har en layout och design som har fokuserat på att optimera
ljuset, särskilt i vardagsrummet med tillgång till balkongen med utsikt över gatan.

lucasfox.se/go/bcn23176
Hiss, Balkong, Exteriör, Luftkonditionering

Det vackra köket är utrustat med utrustade apparater och är anslutet till matsalen av
en stor ö. Nattområdet består av tre sovrum, ett av dem är en dubbel med eget
badrum och det andra är ett enda och idealiskt som kontor. Det finns ett andra
badrum som serverar resten av hemmet.
Det finns också ett tvättstuga och fastigheten är utrustad med marmor- och
stengodsgolv och varm / kall luftkonditionering. Det är möjligt att få en
parkeringsplats i en närliggande byggnad.
Det förväntade datumet för slutförandet av projektet är det första kvartalet 2020.
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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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