
SÅLD

REF. BCN4812

540 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

2
Sovrum  

2
Badrum  

70m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Renoverad designerlägenhet med 2 sovrum och 2
badrum, till salu i ett av de bästa områdena i Barcelonas
Eixample, vid Carrer de Paris, i hjärtat av Golden Square.

Vackert renoverad lägenhet, redo att flytta till, belägen på Carrer de Paris, i hjärtat av
Barcelonas Eixample Left. Lägenheten ligger på bottenvåningen i en byggnad med
karaktär, utrustad med en vacker lobby och hiss.

Lägenheten mäter cirka 70 m². Den har ett fantastiskt öppet vardagsrum med ett
modernt kök utrustat med högkvalitativa apparater.

Fastigheten har ett sovrum med eget badrum med dusch och inbyggda garderober.
Det finns ytterligare ett sovrum, även med inbyggda garderober, och ett andra
badrum med badkar. Det glaserade galleriet var tidigare en balkong men stängdes
senare för att integrera det i lägenheten. Idag erbjuder det trevlig utsikt över den
anlagda innergården.

Renoveringen har lagt till en stor charm och beröring i nordisk stil, som kombineras
med originaldetaljer som högt i tak med katalansk volta, marmorfinishen, det
återställda ursprungliga hydrauliska golvet, exponerade tegelväggar och naturliga
sillben parkettgolv.

Lägenheten är tillgänglig möblerad mot ett extra pris. Det är perfekt för köpare som
söker ett elegant och modernt hem beläget i stadens centrum och utan behov av
reformer.

lucasfox.se/go/bcn4812

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Djur vänligt
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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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