
REF. BCN39557

485 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Barceloneta, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Barceloneta »  08003

2
Sovrum  

1
Badrum  

70m²
Planlösning

+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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Renoverat designhus, med två dubbelrum (möjlighet till
ett tredje) och kontor på terrassnivå.

Detta hus är exceptionellt på grund av dess privilegierade läge (La Barceloneta
maritima distrikt) och dess oupprepbara egenskaper: öppna ytor, mycket naturligt
ljus, yttre rum, högt i tak med katalansk volta och designreform, redo att flytta in.

Dessutom är det en oas av lugn i hjärtat av staden. Dess ekologiska och moderna
design gör denna fastighet till ett generöst, vackert hem med alla bekvämligheter.

Närmare bestämt är det omgivet av alla tjänster och affärer, och ligger några steg
från torget, 5 minuter från stranden, El Born och de gotiska kvarteren och 3 minuter
från buss- och tunnelbanestationer.

Kort sagt är det en unik möjlighet att bo eller investera.

lucasfox.se/go/bcn39557

Naturligt ljus, Uppvärmning, 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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