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980 000 € Lägenhet - Såld

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 21m² terrass till salu i Eixample Höger
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ÖVERBLICK

Lägenhet belägen i en ståtlig byggnad från 1900, i
Eixample Right, mycket nära Plaça Catalunya och Passeig
de Gracia, med en turistlicens och en 21 m² stor terrass.
Denna renoverade fastighet ligger på tredje våningen i en ståtlig byggnad med en hiss
i hjärtat av det eftertraktade Gyllene torget i Barcelonas Eixample Right, i ett område
fullt av tjänster och butiker. Renoveringen har bevarat de ursprungliga
periodfunktionerna, såsom högt i tak och mosaikgolv, som har kombinerats med en
modernare design.
Lägenheten består av tre sovrum: två dubbelrum med eget badrum och sovrummet
med badrum, omklädningsrum och tillgång till en balkong med utsikt över gatan. De
gemensamma områdena inkluderar ett vardagsrum som ansluter till en terrass på 21
m² och ett halvöppet kök som delar utrymme med matsalen.
Fastigheten säljs möblerad och är utrustad med luftkonditionering. Tack vare
balkongen och terrassen får den dessutom mycket naturligt ljus. Det har också en
turistlicens, så det skulle vara perfekt som en investering med en god årlig
avkastning.
Det är en fantastisk egendom i ett av de mest avundsvärda områdena i Barcelona.
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Terrass, Hiss, Högt i tak, Mosaikgolv,
Naturligt ljus, Tidstypisk karaktär, ,
Gemensam terrass, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Hyrlicens,
Interiör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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