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575 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 1 Sovrum med 10m² terrass till salu i Sant Antoni,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Antoni »  08015
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ÖVERBLICK

Mysig, renoverad lägenhet i hjärtat av Sant Antoni med
turistlicens och kapacitet för 4 gäster, med en privat
terrass.

Denna fastighet representerar en möjlighet att investera i den ultimata
boendeupplevelsen i Sant Antoni. Denna vackra lägenhet med 1 sovrum är en
turistlicensierad pärla, med beprövade bokningar året runt och en hyresavkastning
på 9 %. Sant Antoni är mycket efterfrågad av turister som besöker Barcelona
eftersom det har så många upplevelser att erbjuda och nära till allt man skulle
behöva, inklusive affärer, lokal mat, kulturvägar och mer.

Lägenheten har nyligen renoverats i modern stil, men de ursprungliga detaljerna har
restaurerats och behållits, såsom de katalanska välvda taket och de exponerade
tegelväggarna. Vardagsrummet har designats för att ge dina gäster en plats att
koppla av och njuta tillsammans, med mycket naturligt ljus som kommer in genom de
stora tvåglasfönstren men med full avskildhet.

Ett rymligt sovrum med klädkammare och eget badrum ger gästerna allt de behöver
för att trivas under sin vistelse. Tillgången till den privata terrassen hittar du när du
går genom det fullt utrustade köket, med plats för en bra relaxavdelning och en grill.

Fastigheten har hiss och har ett utmärkt läge med enkel tillgång till tunnelbana,
bussar och taxi. På ett par minuters promenad når du Parallel där du har Condal
Theatre och Apollo. Runt omkring finns det ett brett utbud av barer och restauranger
som skulle vara intressanta för alla besökare.

Möjlighet att köpa i bulk med andra turistlicenserade lägenheter i närheten. Missa
inte denna fantastiska investeringsmöjlighet och kontakta oss för mer information
och för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/bcn39098

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Turistlicens, 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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