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ÖVERBLICK

Två sovrum Ett badrum Boyta 103 m² ca. Bebyggd yta 103
m² ca. Skick Utmärkt Läge Utmärkt

Unikt stycke framför piren i Escar street (Barceloneta), med 100 m2 och nyligen
renoverat med utmärkta kvaliteter. Den har ett stort utrymme, en kvadratisk struktur,
två sovrum, ett komplett badrum och ett kök öppet mot ett stort vardagsrum, samt
luftkonditionering, luftkonditionering och gasuppvärmning. Kort sagt, rymlighet och
ljus på stranden i Barceloneta.

Det är en invändig bottenvåning, i söderläge och i en byggnad med hiss. Det är en
utmärkt och unik möjlighet i området, tack vare dess kvadratmeter, ljus och
bevarande. Dessutom har den en garageplats att hyra på gården.

En oslagbar möjlighet att förvärva ett rymligt och nyligen renoverat hem i centrala
Barcelona, nära stranden och hamnen. Gyllene visummöjlighet.

lucasfox.se/go/bcn39819

Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
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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