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ÖVERBLICK

Renoverad 97m² lägenhet med balkonger med fantastisk
utsikt över Passatge Permanyer

I en klassisk 1900-talsbyggnad i Barcelonas Eixample hittar vi denna fastighet på
fjärde våningen.

Lägenheten håller på att renoveras och ligger i en renoverad byggnad med 2 hissar
och en conciergeservice.

Lägenheten har en användbar yta på 97 m² med 3 balkonger som vetter mot Carrer
Pau Claris, med fantastisk utsikt över Passatge Permanyer. Den nuvarande
utformningen av fastigheten möjliggör en modern och mycket kvadratisk planlösning,
med huvudrummen mot gatan. Detta gör att den nya ägaren kan njuta av mycket ljus
och fantastisk utsikt.

Fastigheten har klassiska originaldetaljer som stora fönster, mosaikgolv och högt i
tak med tidstypiska lister. Balkongerna är smidesräcken.

Kort sagt, denna fastighet, belägen i den bästa stadsdelen i Barcelona, tillåter den
nya köparen att få ett renoverat hem i en renoverad tidstypisk byggnad.

De renderade bilderna är vägledande för det reformprojekt som genomförs,
slutresultatet kan variera.

lucasfox.se/go/bcn34682

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, 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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