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Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i El Born, Barcelona
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info@lucasfox.com

lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet belägen i ett av de mest centrala
områdena i El Born. Fastigheten har 3 sovrum, 2 av dem
dubbelrum och 1 enkelrum.
Denna fantastiska fastighet har tre sovrum, två av dem dubbelrum och mycket
rymliga och ett singel.
Den har också ett öppet och mycket modernt kök, beläget mycket nära ingången till
lägenheten. Vardagsrummet, som också är mycket rymligt, har högt i tak med
träbjälkar bevarade som ett originalelement i fastigheten.
Fastigheten har totalrenoverats för cirka två år sedan, men den har behållit en del
originalelement som gör den väldigt speciell.
Å andra sidan har den flera mycket fina balkonger som vetter utåt som kan dekoreras
med ett litet bord, växter eller dekorationer för att skapa en mer välkomnande
atmosfär.
Byggnaden ligger i ett av de mest kända och centrala områdena i El Born, omgivet av
butiker och den bästa atmosfären i kvarteret.
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Högt i tak, Uppvärmning, Renoverad,
Exteriör, 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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