
SÅLD

REF. BCN35190

618 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 10m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011
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2
Badrum  

118m²
Planlösning  

10m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet i Eixample Left, totalrenoverad och
utrustad med 3 sovrum, 2 kompletta badrum och en 10 m²
terrass i sydost.

Belägen i en klassisk byggnad med hiss finner vi denna fantastiska lägenhet
totalrenoverad.

Läget är perfekt, eftersom det bara är några kvarter från Plaza Universitat, men
samtidigt väldigt nära Mercat de Sant Antoni: ett centralt läge med alla tjänster som
finns tillgängliga.

Lägenheten har en bebyggd yta på 118 m², förutom en 10 m² terrass intill dagytan.
Den är fördelad på tre sovrum, ett arbetsrum och två kompletta badrum.

Lägenheten, totalrenoverad 2022, levereras fullt utrustad och redo att flytta in.

Det är en fastighet med dubbla aspekter, eftersom ett av dubbelrummen vetter mot
Gran Via och två små interiöra rum plus det andra huvudrummet med eget badrum
med utsikt över terrassen på baksidan.

Dagområdet är mycket rymligt, med ett öppet kök i anslutning till terrassen och som
ökar ljusinsläppet i rummet.

Dessutom har den ett andra komplett badrum perfekt för gäster bredvid dagområdet.

Tveka inte att besöka denna fantastiska lägenhet med Lucas Fox.

lucasfox.se/go/bcn35190

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, 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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