REF. BCN23529

€595,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 19m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08013
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Nyligen renoverad lägenhet, möblerad och redo att flytta
till Sagrada Familia, på en halvgata.
På Carrer Marina, bredvid Sagrada Familia-kyrkan, i ett nyligen fotgängligt och
trafikfritt område, hittar vi denna lyxiga lägenhet helt renoverad, möblerad och redo
att flytta till.
Det är en fastighet på huvudgolvet med nästan 4 meter höga tak och
periodfunktioner som är typiska för Barcelonas Eixample-hem, som katalanska
välvda tak, utsatta tegelväggar, gjutjärnspalter, tak med återvunna originallister och
snickeri i några av de rum.
Den mest spektakulära delen av detta hem är det stora vardagsrummet med ett
öppet kök, totalt mer än 50 m², med två uppsättningar av dörrar till en ljus
kontinuerlig balkong på 7,5 m² och en ljusbrunn på 11 m² genom köket.
Fastigheten har 2 sovrum, ett utvendigt dubbelrum och ett medelstort sovrum med
eget badrum och tillgång till samma uteplats. Ett andra badrum serverar både det
andra sovrummet och som gästbadrum.
Lägenheten täcker 96 m², men är registrerad att ha 89 m².
Ett mycket komplett hem, med en mycket bra layout och en utsökt renovering.
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lucasfox.se/go/bcn23529
Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Balkong,
Dubbla fönster, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, 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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