
SÅLD

REF. BCN28210

695 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011

2
Sovrum  

2
Badrum  

116m²
Planlösning  

2m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Läge i söderläge med en praktisk layout och
totalrenoverad med utmärkt kvalitetsfinish i en klassisk
byggnad med karaktär och med hiss.

Helt renoverad lägenhet till salu i stadsdelen Sant Antoni, mycket nära Gran Vía de
les Corts Catalanes. Renoveringen har genomförts med utsökt smak, material av
högsta kvalitet och finish.

Det ligger på fjärde våningen i en klassisk byggnad med karaktär, med en rymlig och
vacker lobby helt renoverad och med hiss. Fastigheten bevarar också originaldetaljer,
som högt i tak och fönster, vilket ger den en mycket speciell unik touch.

När vi kommer in välkomnar entréhallen oss med en korridor till höger som leder till
de andra rummen. Först till vänster hittar vi ett komplett badrum. Därefter finns ett
sovrum med dubbelsäng och sovrummet med eget badrum och plats för ett kontor.

När vi rör oss nerför korridoren hittar vi köket till vänster, ett öppet utrymme utrustat
med alla integrerade apparater och en matplats, som ger tillgång till det rymliga,
stora vardagsrummet, med två stora fönster som ger mycket ljus till rummet och
tillgång till två balkonger.

Det bör noteras att de två sovrummen vetter inåt, så de är väldigt tysta utan buller
från gatan. En annan intressant punkt i takvåningen är att nya invånare kommer att
kunna dra nytta av användningen av den gemensamma terrassen.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om detta exceptionella hem i Sant
Antoni.

lucasfox.se/go/bcn28210

Hiss, Högt i tak, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Parkett, Tidstypisk karaktär, ,
Gemensam terrass, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
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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