
SÅLD

REF. BCN6942

1 175 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
Sovrum  

2
Badrum  

138m²
Planlösning
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Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Lyxig lägenhet i hjärtat av Barcelonas främsta
&quot;Quadrat d&#39;or&quot; -området i Eixample.

Denna exklusiva historiska lägenhet ligger i en modernista byggnad där underbara
historiska element möter modern elegans genom noggrant planerade design och
lyxiga finish. Lägenheten har blivit fullständigt renoverad, behåller den ursprungliga
modernistiska väsen av fastigheten, som kan ses i tak.

Lägenheten har en total yta på 138 m² med 3 sovrum, varav en är en svit med eget
badrum och en inbyggd garderob. De andra 2 sovrummen är båda dubbla och delar
ett stort badrum.

Det finns ett fullt utrustat kök med matplats som ger tillgång till ett charmigt glasat
galleri där du kan koppla av i vinterens solterrass. Det 32 m² stora vardagsrummet
har unik utsikt över Casa Calvet, designad av Antonio Gaudi.

En idyllisk ny egendom i en historisk byggnad i Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn6942

Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, 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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