
SÅLD

REF. BCN38095

515 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 1 Sovrum med 13m² terrass till salu i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003

1
Sovrum  

1
Badrum  

75m²
Planlösning  

80m²
Totalyta  

13m²
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
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ÖVERBLICK

Mysig och lugn lägenhet på 80 m² i en imponerande
Passeig de Picasso-byggnad, med terrass, ett sovrum och
ett välutrustat kök.

Denna lägenhet på 80 m  ligger i det nuvarande området Sant Pere, Santa Caterina i
la Ribera, som utgör en av de fyra ursprungliga stadsdelarna i Ciutat Vella från 1000-
talet. Närmare bestämt är lägenheten belägen i en stor adelsgård i hörnet av Paseo
Picasso/Fusina. Således har området flera turistattraktioner, såsom Palau de la
Música, den gotiska basilikan Santa María del Mar från 1300-talet och Ciutadella-
parken, samt ett brett utbud av restauranger, kaféer och museer, som t.ex. Picasso-
museet eller det nyligen öppnade Moco-museet.

Fastigheten har ett stort vardagsrum med ett fullt utrustat kök. Likaså har tvättstugan
ett förråd med plats att förvara allt från cyklar till sängkläder. Dessutom är den stora
sviten utrustad med inbyggda garderober och ett komplett badrum med en stor
dusch. Härifrån har vi utsikt över Paseo Picasso och Ciutadella Park, och från
vardagsrummet, Fusina street. Vi lyfter fram det naturliga ljuset, eftersom det är en
exteriör fastighet med en 15 m  balkongterrass som omger lägenheten. Å andra sidan
har vi A/C med utmärkt kvalitet, totalrenovering och aluminiumfönster. Det är ett
idealiskt hem för par som letar efter ett lugnt område, med fri utsikt och nära havet.
Ordna ett besök.

lucasfox.se/go/bcn38095

Hiss, Naturligt ljus, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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