
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. BCN37681

523 000 € Lägenhet - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

2
Sovrum  

2
Badrum  

105m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Idealisk 2-rumslägenhet med tidstypiska detaljer redo att
flytta in, belägen på ett oslagbart läge.

Lägenheten ligger på andra våningen i en historisk byggnad i staden Barcelona som
går tillbaka till slutet av 1800-talet.

Denna 1800-talsbyggnad har totalrenoverats, med respekt för den ursprungliga
storheten, återställande väggmarkeringar och framhävde dess ingång för vagnar och
en rymlig innergård. Hissen installerades så att den inte förändrar byggnadens
estetik, inuti en inglasad struktur på baksidan av den centrala innergården.

Lägenheten består av ett stort vardagsrum - matsal som leder ut till två balkonger
med utsikt över gatan. I området med soliga dagar hittar vi mosaikgolv, högt i tak och
ett kök med halvöppen planlösning som länkar direkt till vardagsrummet. Lägenheten
är utrustad med centralvärme via gasradiatorer och luftkonditionering via
luftkanaler.

I nattområdet hittar vi 2 rymliga och lugna sovrum med synliga träbjälkar som gör
utrymmet mysigare och mer välkomnande. Ett eget badrum och ett komplett separat
badrum fullbordar layouten av denna lägenhet.

Detta skulle göra ett underbart hem för en enda professionell, ett par eller en liten
familj som vill njuta av Barcelona från ett strategiskt läge och bo i en byggnad med
massor av historisk charm.

Kontakta oss idag för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcn37681

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, , ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Renoverad, Luftkonditionering, Interiör,
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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