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REF. BCN36710

419 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08015

2
Sovrum  

1
Badrum  

93m²
Planlösning

+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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ÖVERBLICK

93 m² lägenhet nyrenoverad och belägen i vänstra
Eixample, med originaldetaljer som mosaikgolv och
katalanska välvda tak.

Lucas Fox presenterar detta mysiga, nyligen renoverade hem på 93 m² i Eixample Left.

Den är helt utvändig och har ett rymligt vardagsrum/matsal som har tillgång till en
balkong. Det ingår också ett kök öppet mot vardagsrummet som är fullt utrustat med
specialtillverkade möbler. Därefter hittar vi två dubbelrum, varav ett har direkt
tillgång till balkongen. Slutligen har den ett fullt utrustat badrum med dusch.

Fönstren är dubbelglasade, idealiska för att hålla innetemperaturen och ljudisolera
från yttre buller.

Dessutom har den mosaikgolv, synliga bjälkar och ett katalanskt välvt tak, med en
design som har bibehållit några av de tidstypiska kännetecknen i Eixample-
byggnaderna och kombinerat dem med de mest uppdaterade detaljerna.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka detta mysiga hem.

lucasfox.se/go/bcn36710

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

REF. BCN36710

419 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08015

2
Sovrum  

1
Badrum  

93m²
Planlösning

+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.se/go/bcn36710
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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