
SÅLD

REF. BCN35282

585 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08015

2
Sovrum  

2
Badrum  

85m²
Planlösning  

3m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Spektakulärt renoverad och helt ny lägenhet i vänstra
Eixample, med två sovrum och två badrum i en klassisk
byggnad från 1936.

Spektakulär lägenhet totalrenoverad och helt ny i en klassisk byggnad från 1936.

Vi hittar denna spektakulära renoverade lägenhet i ett exceptionellt läge, mycket
nära köpcentret "Las Arenas" och Plaça Espanya.

Gården är från 1936 och är bevarad i mycket gott skick. Lägenheten ligger på första
riktiga våningen i byggnaden.

Lägenheten levereras helrenoverad, med alla nya faciliteter, och perfekt utrustad.
Reformen genomförs av ett stort byggföretag i Barcelona och finishen motsvarar hög
standard.

Vi går in i lägenheten genom en distributör och det första vi hittar är det första
dubbelrummet, framför ett komplett badrum som kommer att fungera både som
badrum för detta rum och som ett artighetsbadrum. Efter korridoren har vi både lokal
och tvättstuga samt förråd. Till sist når vi köket, på vår vänstra sida, anslutet till
matsalen, men samtidigt fristående. Vardagsrummet har en balkong med utsikt över
gatan.

Från vardagsrummet kommer vi åt det stora rummet med badrum en suite. Rummet
har sin inbyggda garderob och ett stort badrum med dusch.

Från sviten har du även tillgång till husets balkong.

En unik möjlighet att förvärva ett hem med hög reformkvalitet, levererat under bästa
förutsättningar,

Tveka inte att besöka den med Lucas Fox.

lucasfox.se/go/bcn35282

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, 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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