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+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Underbar lägenhet med alla originaldetaljer på 281 m² till
salu 100 meter från Passeig de Gràcia, i Quadrat
d&#39;Or-området i Eixample-höger i Barcelona.
För närvarande i Barcelona finns det få hem som kan skryta med egenskaperna för
den här fastigheten: höga och rikt takhöjd i flera rum. Det drar också nytta av flera
eldstäder, ett synvinkelområde i bukten, klassiska franska dörrar och utsikt över
Passeig de Gràcia.
Denna huvudvåning ligger på en elegant första våning i en ståtlig klassisk byggnad i
gott skick. Ursprungligen var det den nuvarande ägarens hem, men i flera år har det
använts som notariat.
Det behöver en fullständig renovering, men eftersom det har många partitioner som
kan tas bort för att skapa en ny layout.
Möjlighet att förvärva en unik fastighet, perfekt som kontor eller hem, i ett elegant
läge som Passeig de Gràcia, ett område med ett brett utbud av tjänster, butiker,
restauranger och bra transportförbindelser.
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lucasfox.se/go/bcn26208
Portvakt, Hiss, , Högt i tak, Mosaikgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Balkong, Exteriör, I behov av renovering ,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Öppen spis, Säkerhet, 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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