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ÖVERBLICK

Smakfullt renoverad lägenhet med 3 sovrum ligger i en
hörnbyggnad på en hög våning med gott om dagsljus och
funktionell fyrkantig layout med tidstypiska detaljer.

Attraktiv nyrenoverad lägenhet med tre sovrum och två badrum i en hörnbyggnad och
gott om dagsljus till salu i El Born.

Lägenheten ligger på tredje våningen i en klassisk Barcelona-byggnad. Dess
karaktäristiska entré och tidstrapp ger den en mycket trevlig klassisk luft. Byggnaden
har en hiss, byggnaden ligger på Princesa-gatan, ett av de mest eftertraktade
områdena i El Born, bredvid Born Center of Culture och även bredvid Passeig Picasso,
Carrer Comerç och andra symboliska gator i området. Området har alla tjänster,
restauranger, barer, fritidsaktiviteter.

När vi väl har kommit in i lägenheten är vi imponerade av ljuset från själva ingången.
Det faktum att det ligger i en hörnbyggnad med många fönster gör att direkt naturligt
ljus kan tränga in från alla vinklar och hela dagen.

Lägenheten totalrenoverades för några år sedan. Alla anläggningar och strukturer
uppdaterades fullständigt och en interiörrenovering genomfördes också med smak
och högkvalitativa material, trägolv och synliga balkar, de kommer samman i en
idealisk kombination mellan stadens klassiska och typiska och komforten i det
moderna livet .

Den har en perfekt layout, med tre sovrum (ett av dem med eget badrum), ett annat
badrum och ett rymligt vardagsrum med matplats med kök i öppen planlösning.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka den.

lucasfox.se/go/bcn26218

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats, Balkong
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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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