REF. BCN25914

570 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Vila Olimpica, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Vila Olimpica » 08005

2

1

71m²

3m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

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

Lägenhet med 2 sovrum och turistlicens till salu, ett steg
bort från Ciutadella Park i Barcelona.
Denna lägenhet ligger på sjunde våningen i en byggnad som totalrenoverades 2008.
Den har 2 dubbelrum, ett badrum, ett fullt utrustat kök och öppet till ett ljust
vardagsrum som samtidigt har tillgång till en fin liten balkong med trevlig utsikt över
staden.
Byggnadens gemensamma område har ett solarium med pool. Om den framtida
ägaren så önskar skulle det också vara möjligt att skaffa en parkeringsplats och ett
förråd på samma fastighet.
För närvarande hyrs lägenheten efter säsong fram till september 2021.
Ett idealiskt hem både för investerare som vill hyra lägenheten till turister, eftersom
den drar nytta av en turistlicens, liksom för en första och andra bostad, för dem som
vill ha ett utmärkt läge med avundsvärda samhällstjänster.
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lucasfox.se/go/bcn25914
Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus, Parkett,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Solpaneler,
Turistlicens, Tvättstuga, 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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