
SÅLD

REF. BCN32636

810 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 6 Sovrum med 14m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011
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ÖVERBLICK

Underbar lägenhet på 182 m² att renovera med stor
potential, med mosaikgolv av Nolla-typ, 5 balkonger mot
gatan och en innerterrass till salu i Barcelona.

På Gran Vía de les Corts Catalanes, bredvid Plaça Universitat, hittar vi denna
magnifika 182 m² stora lägenhet som ska renoveras med fem balkonger, en 8 m²
bakterrass och två stora ljusa brunnar.

Området åtnjuter all service och är perfekt anslutet. Det ligger 5 minuter från
tågstationen som ansluter direkt till flygplatsen och 3 minuter från vackra Plaça
Universitat.

Huset ligger i en vacker modernistisk byggnad med anor från 1900, med många
bevarade detaljer från tiden som den emblematiska fasaden, ståtlig entré och
blommiga detaljer i samfälligheten. Lägenheten behåller originalelement som högt i
tak, lister, genomarbetade Nolla-mosaikgolv och originalfönster.

Lägenheten erbjuder stor renoveringspotential, att kunna ta tillvara på utrymmet och
skapa stora, bekväma och praktiska utrymmen. Exteriördelen består i dagsläget av
fem rum med balkong och inuti har vi två rum med utgång till innerterrassen som
njuter av direkt solljus. Tack vare sitt läge med dubbelt sydlig och nordlig aspekt får
fastigheten mycket ljus och möjliggör genomgående mycket god ventilation.

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

lucasfox.se/go/bcn32636

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Uppvärmning,
Nära transportmedel, Interiör, 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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