
SÅLD

REF. BCN3371

1 380 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

4
Sovrum  

3
Badrum  

227m²
Byggyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Rymlig, modernista fastighet med 4 sovrum till salu nära
Paseo de Gracia. Levereras helrenoverad i mars 2017.

På en lugn gata, bara ett stenkast från Paseo de Gracia, hittar vi denna rymliga
fastighet på huvudvåningen till salu i en charmig Modernista-byggnad med
tidstypiska detaljer, som går tillbaka till 1902.

Lägenheten genomgår för närvarande totalrenovering och kommer att levereras i
mars 2017 med interiörer som kombinerar den typiska modernistiska stilen med
moderna bekvämligheter, vilket optimerar utrymmet och förbättrar periodens
funktioner.

Efter renoveringen kommer lägenheten att erbjuda 4 sovrum, 3 badrum och ett
vardagsrum - matsal med ett halvöppet kök. Förutom balkonger har lägenheten en
egen uteplats där du kan njuta av en lugn frukost i frisk luft eller koppla av med ett
glas vin på kvällarna.

Fastigheten har utsikt över både gatan och den privata uteplatsen och är registrerad
som en användbar yta på 192 m², även om den verkliga byggnaden är 227 m²

Ett utmärkt hem i centrala Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn3371

Terrass, Portvakt, Hiss, Högt i tak,
Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, , Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Interiör,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Utsikt
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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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