
SÅLD

REF. BCN29757

995 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 5 Sovrum med 10m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010
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ÖVERBLICK

Fantastisk 216 m² lägenhet att renovera, med mosaikgolv
och 5 rum med utsikt över gatan.

Denna fastighet ligger på Carrer Ausiàs mars, bredvid Passeig de Sant Joan och
emblematiska byggnader som Casa Burés, vi hittar denna otroliga lägenhet att
renovera. Området har alla tjänster och ligger nära både stadens centrum (Passeig de
Gràcia och Plaça Catalunya) och den historiska stadskärnan (Born, Arc de Triomf eller
Parc de la Ciutadella).

Lägenheten har 216 m² och har en exceptionell och unik layout i Eixample. Den har
fem rum som vetter mot gatan och på andra sidan två rum som vetter mot uteplatsen.
Således är det en helt utåtvänd fastighet.

Dessutom ligger lägenheten i en ståtlig byggnad, med en entré i perfekt skick och
originaldetaljer för den typiska arkitekturen i Eixample: mosaikgolv (hydraulgolv av
högsta kvalitet), högt i tak och undertak, smidesjärn balkonger, etc. Alla dessa
detaljer gör detta hem till en unik möjlighet att göra en drömrenovering.

Vänligen kontakta oss för att begära mer information eller för att boka ett besök i
detta unika hem.

lucasfox.se/go/bcn29757

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Gemensam terrass,
, Utsikt, Uppvärmning, Nära transportmedel,
Interiör, I behov av renovering , Förråd,
Exteriör, 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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