
SÅLD

REF. BCN31317

795 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 10m² terrass till salu i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003

4
Sovrum  

3
Badrum  

138m²
Planlösning  

10m²
Terrass

+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

Nyrenoverad 4-rumslägenhet på 138 m² till salu på
bottenvåningen i en modernistisk sekelskiftesbyggnad på
en av de ikoniska huvudgatorna, i hjärtat av Barcelona
City.

Denna utmärkta fastighet har nyligen renoverats från golv till tak med högkvalitativa
material och eleganta ytskikt som kombinerar det bästa från nuvarande
inredningstrender och traditionell Barcelona-charm.

Lägenheten ligger på huvudvåningen i en modernistisk byggnad med en elegant
lobby, hiss och conciergeservice på Via Laietana, bara ett stenkast från Plaça
Catalunya, i den trendiga stadsdelen Born i Gamla stan.

Den nya layouten erbjuder 3 dubbelrum, varav ett har eget badrum, samt 2 kompletta
delade badrum och ett fjärde enkelrum som är idealiskt att användas som
arbetsrum, gästrum eller servicerum. Vardagsrummen är ljusa, luftiga och har öppen
planlösning med högt välvt tak, trägolv och balkonger med utsikt över gatan.

Den noggranna inredningen är behagligt neutral så att den nya ägaren helt enkelt
kan flytta in och försköna hemmet med sin egen stil.

Ett avundsvärt hem med en utmärkt planlösning, oklanderlig finish och ett mycket
centralt läge.

lucasfox.se/go/bcn31317

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, , ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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	Nyrenoverad 4-rumslägenhet på 138 m² till salu på bottenvåningen i en modernistisk sekelskiftesbyggnad på en av de ikoniska huvudgatorna, i hjärtat av Barcelona City.

