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Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i El Born, Barcelona
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+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet belägen på översta våningen i
klassisk byggnad med hiss. Lägenheten mäter 81 m² och
har 2 dubbelrum, ett av dem med eget badrum och det
andra med ett fantastiskt omklädningsrum.
Denna takvåning som ligger bara 5 minuter från välkända Parc de la Ciutadella och 15
minuters promenad från stranden, totalrenoverades med bibehållen originaldetaljer
och kombinerar dem med mer aktuella element och en mer nordisk inredning.
Lägenheten har 2 mycket rymliga dubbelrum. En av dem har ett mycket stort
omklädningsrum och den andra ett komplett badrum.
Det fullt utrustade köket är utrustat och öppet mot matsalen. De stora fönstren i
vardagsrummet släpper in mycket ljus under större delen av dagen och ger
fastigheten en mycket varm och välkomnande atmosfär.
Lägenheten är helt ljudisolerad tack vare den renovering och bytet av fönster och
karmar som genomfördes och du kan njuta av maximalt lugn.
Byggnaden har en gemensam terrass för användning och glädje för ägarna där du kan
sola eller läsa en bok och njuta av utsikten över Barcelona.
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Hiss, Naturligt ljus, , Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör
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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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