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ÖVERBLICK

Till salu lägenhet i Trafalgar street

Denna rymliga lägenhet, med totalt 220 m2 byggd, har ett charmigt 12 m2 exteriört
galleri i söderläge som njuter av sol hela året. Belägen på tredje våningen i en vacker
kulturminnesmärkt kunglig egendom från 1936 i perfekt skick, denna fastighet är full
av originalelement som ger den en speciell charm.

Lägenheten är uppdelad i ett dagområde och ett nattområde som är tydligt åtskilda.
Totalt erbjuder den sex sovrum och två kompletta badrum. Två av de tre
dubbelrummen är rymliga och har utsikt över Trafalgar Street, medan det tredje
dubbelrummet är en invändig svit. Därutöver finns tre enkelrum varav ett används
som omklädningsrum och ligger i nattområdet medan de andra två ligger i dagdelen
och används som gästrum och skafferi.

I dagområdet lyfter vi fram ett öppet kök som integreras perfekt i en rymlig matsal
mot vardagsrummet och galleriet, vilket skapar ett öppet och generöst utrymme. I
hela lägenheten kan du se originalelement, såsom hydraulgolvet i stora delar av
huset och ett tak med äkta trälist i vardagsrummet. Dessutom kan du beundra flera
gamla målade glasfönster, lister och många originaldörrar, som ytterligare förstärker
fastighetens charm.

Kort sagt är detta en unik möjlighet för den som vill bo i en rymlig lägenhet nära Plaza
Cataluña, på ett oslagbart läge mellan Palacio de la Música och Triumfbågen på Paseo
de San Juan. Missa inte möjligheten att upptäcka denna arkitektoniska juvel full av
historia.

lucasfox.se/go/bcn39191

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, , , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats, 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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