
REF. BCN34794

350 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002
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ÖVERBLICK

Designloft beläget i en byggnad från mitten av 1800-talet
på en emblematisk gata i Barcelonas gamla stad, nära
hamnen och stränderna.

Designhus beläget på första våningen i en egendom från mitten av 1800-talet, på en
gata nära hamnen och stränderna. Det ligger några meter från Soho House, med
besök på torget Duc de Medinacel li och torget Mercè, omgivet av alla typer av
tjänster, barer och restauranger.

Byggnaden har en hiss och en gemensam terrass med spektakulär utsikt.

När vi kommer in i huset hittar vi det fullt utrustade köket med högkvalitativa
vitvaror. Till höger finns ett mycket trevligt badrum som servar sovrummet. Du kan
lämna hela sovrumsutrymmet med vardagsrummet öppet eller stängt med hjälp av
designdörrar i smidesjärn med glas. Vardagsrummet kan nås genom ett välvt fönster,
mycket typiskt för de avskiljande våningarna i byggnaderna i de gotiska kvarteren.
Den kan även användas som pall för att få lite frisk luft. Kvalitetsfinishen och den
utsökta inredningen gör detta loft till ett unikt hem.

lucasfox.se/go/bcn34794

Hiss, Parkett, Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, 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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