
RESERVERAD

REF. BCN36436

462 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Lägenhet med 3 Sovrum med 6m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

3
Sovrum  

2
Badrum  

79m²
Planlösning  

6m²
Terrass

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

3-rumslägenhet att renovera med 6 m² terrass till salu i
Eixample Left, Barcelona.

I Eixample Left-distriktet i Barcelona, framför sjukhuskliniken, hittar vi denna unika
byggnad med helt renoverade gemensamma utrymmen med eleganta ytskikt och
högkvalitativa material, som återuppfinner den med en chic, modern look.

Denna speciella lägenhet ligger på sjätte våningen i 8-våningshuset. När vi går in
finner vi en hall med en bekväm gästtoalett. Går vi vidare hittar vi ett kök med en
praktisk separat tvättstuga. Det finns 3 dubbelrum och ett badrum. Det ljusa, rymliga
vardagsrummet och matsalen och ett av sovrummen leder ut till en terrass där du
kan njuta av ditt morgonkaffe eller kvällsmåltid i frisk luft.

Det avundsvärda läget i staden, det rikliga naturliga ljuset i dessa fastigheter och de
stilfulla nya gemensamma utrymmena, gör dessa lägenheter till en underbar
möjlighet.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn36436

Terrass, Portvakt, Hiss, Uppvärmning,
Nära transportmedel
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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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