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ÖVERBLICK

Utmärkt renoverad lägenhet med turistlicens till salu i
Eixample Right.

Fantastisk renoverad lägenhet med turistlicens, belägen på den prestigefyllda
Passeig de Gràcia, i en välskött klassisk byggnad.

När du kommer in i lägenheten finns det ett fullt utrustat kök med öppen planlösning
till vänster och ett specialbyggt skrivbord till höger, perfekt för att arbeta på distans.
Detta utrymme är öppet mot ett trivsamt vardagsrum med stora fönsterpartier som
släpper in rikligt med ljusinsläpp i dagdelen.

Det stora sovrummet på 27 m² är utrustat med inbyggda garderober av hög kvalitet
och har ett komplett badrum med separat dusch, toalett och handfat. Nattområdet är
extremt ljust och tack vare sin inredning inspirerar atmosfären till vila och
avkoppling.

Intill finns direkt tillgång till en imponerande gemensam terrass med fantastisk utsikt
över ståtliga Passeig de Gràcia.

Fastigheten har en turistlicens för 9 personer, vilket gör den idealisk som investering
eller som andra bostad.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn39551

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, ,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, 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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