REF. BCN25607

€499,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Gotiska Kvarteren » 08002
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Rymlig och ljus lägenhet som nyligen renoverats med 1
sovrum, öppet kök och ett vardagsrum med utsikt över
charmen i Barcelonas gotiska stil.
Denna 76 m² stora lägenhet ligger i hjärtat av det gotiska kvarteret, bredvid
Barcelonas katedral, särskilt på första våningen i en historisk 1800-talsbyggnad.
Byggnaden har genomgått en totalrenovering och har en hiss som förbinder de 3
våningarna. Den moderna lägenheten har totalrenoverats och är i perfekt skick, redo
att flytta in.
När vi kommer in hittar vi en gästtoalett till vänster och rör oss i en rak linje och går
in i ett ljust vardagsrum / matsal. Det moderna köket, förutom att vara öppet och
ansluta till vardagsrummet, erbjuder en praktisk och elegant ö i centrum av Neolith
Calacatta och ek. Det är också fullt utrustat med ugn, mikrovågsugn och kyl-frys.
Dagsområdet utgör ett öppet utrymme med tillgång till en balkong med vacker utsikt
över de typiska gatorna i Ciutat Vella.
Lägenheten kompletteras med en sovrumssvit, som inkluderar ett omklädningsrum
och ett komplett badrum med Carrara-marmorvägg och golvbeläggning samt
naturliga möbler av ek.
Parkettgolv i eklaminat och högt i tak kombineras med moderna ytor för att skapa en
unik och välkomnande atmosfär.
Kontakta oss för mer information om den här lägenheten, perfekt som en första eller
andra bostad i hjärtat av Barcelonas historiska centrum.
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Hiss, Parkett, Balkong,
Inbyggda garderober, Larm,
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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