
SÅLD

REF. BCN2990

955 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i El Raval, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Raval »  08001

3
Sovrum  

3
Badrum  

196m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exceptionell 196 m² tredje våningen lägenhet med rikligt
naturligt ljus, i en historisk byggnad i Barcelonas gamla
stadsdel, mycket nära Plaça Catalunya.

Denna lägenhet ligger i en unik byggnad i Barcelonas gamla stad, bara 2 minuters
promenad från Plaça Catalunya. Några av de gemensamma områdena i byggnaden
har just genomgått renovering, till exempel lobbyn med nymålade väggar och
armaturer och det finns en helt ny inre hiss.

Byggnaden kommer in i den utsmyckade entrélobbyn, och den utstrålar historisk
charm. Tidens inslag i själva fastigheten gör detta till ett fortsatt tema. Fastigheten
omfattar cirka 196 m² och har nyligen totalrenoverats. Högklassiga moderna
armaturer och armaturer har introducerats och enkelt kombinerats med sina
eleganta tidstypiska funktioner, inklusive högt tak i tak, glasmålningar och fantastiska
mosaikgolvplattor.

Lägenheten har 3 sovrum och 3 badrum förutom ett välutrustat kök och ett rymligt
vardagsrum och matsal. Tack vare sin vackra inredning och utmärkta centrum i den
historiska delen av staden, skulle den här egenskapen göra ett fantastiskt hem eller
spännande investeringsmöjlighet.

Fastigheten säljs till ett pris av € 955 000- utan möbler och € 975 000 - med möbler.

lucasfox.se/go/bcn2990

Hiss, Tidstypisk karaktär, Mosaikgolv,
Högt i tak, , Walk-in closet , Uppvärmning,
Renoverad, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, 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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