
REF. BCN31510

449 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08025

1
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1
Badrum  

90m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Otroligt elegant och elegant loftfastighet med oklanderlig
renovering, till salu i det eftertraktade Sagrada Familia -
området i Barcelona City.

Mycket professionell inredning och oöverträffad uppmärksamhet på detaljer i
renoveringen har resulterat i denna imponerande 90 m² loftfastighet till salu i
Eixample Right. Det ligger i en elegant byggnad med conciergeservice och säkerhet
och är redo att flytta in omedelbart.

När vi kommer in i lägenheten hittar vi en bekväm garderob till vänster. Vidare hittar
vi loftet i öppen planlösning med ett vardagsrum - matsal, sovrum, kök och badrum.
Medan köket och badrummet är separata rum, är resten av fastigheten fritt flödande
med listig användning av tonade glaspartitioner för att avgränsa de olika utrymmena.

Fastigheten är ljus i hela och har luftkonditionering, fjärrstyrda automatiska gardiner
och gott om eller garderober med måttbeständiga interiörer för snygga
förvaringslösningar.

Kontakta oss idag för att ordna en visning av denna orörda lyxiga loftfastighet i
Sagrada Familia.

lucasfox.se/go/bcn31510

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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