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REF. BCN33140

549 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003

2
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2
Badrum  

90m²
Planlösning  

5m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulär 90 m² lägenhet med 2 sovrum och 2 badrum,
renoverad, men med originaldetaljer som det katalanska
valvet till salu bredvid Born Center Cultural, Barcelona.

I en klassisk byggnad från 1930 hittar vi denna spektakulära lägenhet till salu.
Byggnaden ligger bredvid Born Centre Cultural, i det mest eftertraktade området i
Born-kvarteret, bredvid Ciutadella Park.

Lägenheten totalrenoverades, men detaljerna i traditionell Barcelona-arkitektur har
bevarats, såsom fönstren och det katalanska valvet. Utrymmena öppnades för att
maximera ljus och komfort.

Vi går in i lägenheten direkt in i dagområdet, med ett rymligt vardagsrum-matsal med
öppet kök på totalt ca 50 m². Detta rum med öppen planlösning har tillgång till en
liten terrass med bord och några stolar med utsikt över en uteplats med ljus.
Utrymmet har konditionerats och renoverats så att det får mycket naturligt ljus
eftersom det också är sydvästläge.

Från vardagsrummet når vi en hall som leder till nattområdet, med ett dubbelrum
med garderob och eget badrum, ytterligare ett dubbelrum och ett andra badrum för
att tjäna hela huset.

Denna lägenhet är redo att flytta in, perfekt som första eller andra bostad.

Tveka inte att besöka denna lägenhet som Lucas Fox erbjuder dig exklusivt.

lucasfox.se/go/bcn33140

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Exteriör, Dubbla fönster
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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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