REF. BCN25305

€479,000 Lägenhet - Såld

Excellent Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
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+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Renoverad lägenhet med 4 sovrum till salu på ett mycket
privilegierat läge, några kvarter från Carrer Enric
Granados och Rambla Catalunya, Barcelona.
Den här renoverade fastigheten ligger i Valeri Serra-passagen, i hjärtat av Antiga
Esquerra del Eixample, som också erbjuder mycket lugn, eftersom den ligger i en
halvgågata. Denna varma lägenhet är vänd utåt och ljus och har en oslagbar layout.
Den helt renoverade lägenheten täcker en bebyggd yta på nästan 100 m² och
erbjuder fyra sovrum, tre dubbelrum och en singel. Alla är mycket smakfullt inredda
och med tillräckligt med lagringsutrymme.
Dessutom har det ett öppet kök i amerikansk stil med en bar för 6 personer, som är
fullt utrustad med utrustade apparater och högkvalitativa material. Från köket hittar
vi tillgång till ett litet galleri som används som verktyg.
Dessutom erbjuder det ett rymligt vardagsrum med matplats med ett stort fönster
som vetter mot väster och fördelas i två charmiga och riktigt mysiga utrymmen.
Fastigheten har två fullt utrustade badrum med dusch. Under hela hemmet hittar vi
trägolv av fantastisk kvalitet, luftkonditionering och gasradiatorer.
Dessutom har byggnaden en exklusiv gemensam terrass där du kan njuta av livet med
familj eller vänner.
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Naturligt ljus, Parkett, Gemensam terrass,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, 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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