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REF. BCN34993

628 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Excellent lägenhet med 5 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002
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ÖVERBLICK

138 m² hus med vacker fri utsikt beläget på avenyn Portal
del Ángel. Den har fem sovrum, två badrum och en
gemensam terrass.

Detta hus ligger på avenyn Portal del Ángel, en av de mest centrala och ikoniska
avenyerna i hjärtat av Barcelona. Lägenheten, som ligger på en hög våning, är
renoverad för några år sedan och har en bra fördelning med fem sovrum och två
badrum. Fastigheten ligger i en byggnad med anor från 1960, är i gott skick och har en
gemensam terrass från vilken du kan njuta av underbar utsikt över staden och de
mest emblematiska byggnaderna i Barcelona.

När vi kommer in i huset finner vi en hall i centrum som delvis delar av nattområdet
och dagområdet. Intill hallen finns ett rum som nu används som kontor. Till höger om
hallen finns två stora sovrum: ett av dem med eget badrum och båda med tillgång till
ett inre galleri av uteplatsen av ljus som ger mycket ljus.

Till vänster om hallen finns en korridor där vi hittar ett komplett badrum, en
vattendel med pannan och två enkelrum som kan sammanfogas till ett stort
dubbelrum. Äntligen hittar vi det stora vardagsrum-matsalen bredvid köket. Köket är
fullt utrustat och har mycket ljusinsläpp tack vare ett stort fönster och en dubbel
skjutdörr som leder till matsalen. Vardagsrummet har vacker utsikt över avenyn
Puerta del Ángel, med en magnifik sydvästlig orientering.

Fastigheten har en stor gemensam terrass, varifrån du kan se vacker utsikt över
staden.

lucasfox.se/go/bcn34993

Utsikt över bergen, Hiss, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Interiör, Exteriör, Dubbla fönster, 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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