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775 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002
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ÖVERBLICK

Renoverat hus av en prestigefylld arkitektur- och
inredningsstudio i Barcelona.

Magnifik nyrenoverad lägenhet med utsökt finish och lyxiga detaljer, i hjärtat av
Barcelona. Denna eleganta lägenhet, belägen på första våningen i en historisk
byggnad, har 116 m2 byggd som är mycket välanvänd, fördelad på tre sovrum, två
kompletta badrum med dusch, ett oberoende kök med grovkök och elektriska
apparater, och en rymlig och ljust vardagsrum- matsal med utvändiga balkonger.

Det höga i tak med bjälkar och katalansk volta, tillsammans med snickeri och fönster
med fönsterluckor replikerade från huset, bevarar kvarterets typiska stil och ger en
elegant och välkomnande atmosfär. Dessutom har byggnaden en hiss, något ovanligt
i gamla fastigheter i stadsdelen Ciutat Vella.

Denna unika fastighet erbjuder ett privilegierat läge i ett av de mest centrala och
emblematiska stadsdelarna i Barcelona. Beläget i hjärtat av gamla stan, några
minuters promenad från stadens främsta turistattraktioner, restauranger, affärer och
kollektivtrafik.

Missa inte möjligheten att bo i en lyxig lägenhet i ett exklusivt läge! Kontakta oss för
att boka ett besök och upptäcka ditt nya hem i Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn40079

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Högt i tak, , Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, 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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