REF. BCN25741

630 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08037
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Vacker ljus egendom på en hög våning på 105 m² med 3
sovrum och en parkeringsplats.
Denna fantastiska lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum ligger på en av stadens
bästa gator.
Det är en fastighet på 105 m ² med en balkong med fantastisk utsikt. Denna
internlägenhet ligger i en byggnad från 1902 i perfekt skick och har några
originaldetaljer, som de typiska taken i stadsdelen Eixample.
Fastigheten har mycket naturligt ljus, eftersom det ligger på en hög våning som vetter
mot både gatan och kvarteret.
Dagsområdet är mycket öppet och ljust. Köket är öppet, vilket ger en mycket trevlig
känsla av rymd.
Nattområdet består av tre sovrum, två av dem dubbla och mycket stora. Sviten har ett
omklädningsrum och ett komplett badrum, medan det andra dubbelrummet har
utsikt över uteplatsen och är det största. Det tredje sovrummet används för
närvarande som ett kontor, men kan lätt omvandlas till ett enkelrum.
Verktygsområdet ligger på en liten balkong på baksidan.
I priset ingår en stor parkeringsplats för en bil mycket nära byggnaden.
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Hiss, Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Exteriör, Inbyggda garderober, Uppvärmning
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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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