
SÅLD

REF. BCN38804

560 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum med 17m² terrass till salu i Poblenou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poblenou »  08005
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2
Badrum  

72m²
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Terrass
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ÖVERBLICK

Underbar duplexlägenhet 5 minuter från stranden

Underbar duplexlägenhet 5 minuter från stranden, mycket nära det emblematiska
Plaza Prim del Poble Nou. Denna fantastiska lägenhet, totalrenoverad, består av två
våningar mycket väl fördelade och designade redo att bo i.

Den består av ca 72 m2 inbyggd och 8 m2 terrass på bottenvåningen plus 23 m2 på
duplexplan med tillgång till ett solarium på ca 17 m2. Duplexgolvet är inte deeded
men de är fullt beboeliga m2.

Den har två yttre dubbelrum; En av sviterna ligger på duplexvåningen. Den består av
två badrum och ett fullt modernt och utrustat kök. Dessutom är hela fastigheten helt
exteriör och har ytfinish av hög kvalitet.

Den har en trevlig terrass på bottenvåningen på ca 8 m2 och ett solarium på översta
våningen på ca 17 m2, båda mycket välorienterade. Den har två orienteringar, ljus på
morgonen i dubbelrummet på bottenvåningen och ljus på eftermiddagen i
vardagsrummet och duplexområdet där vi har solarium.

Mycket lugn gård med endast två grannar.

Spektakulär lägenhet redo att flytta in.

lucasfox.se/go/bcn38804

Terrass, Parkett, Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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