REF. BCN7128

795 000 € Lägenhet - Såld

lägenhet med 2 Sovrum med 47m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Vänster » 08007
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ÖVERBLICK

Underbar modernistisk lägenhet med 2 sovrum och 2
vardagsrum med tidstypiska detaljer och en terrass till
salu i Quadrat d&#39;Or.
Denna 136 m² modernistiska lägenhet ligger i Quadrat d'Or, en av de mest
privilegierade områdena i Eixample Left.
Fastigheten presenteras för att uppdateras. Tack vare de tidiga elementen i gott skick
som mosaikgolv, högt i tak, träsnickeri och glasmålningar samt dess 47 m² stora
terrass är det ett unikt tillfälle att skapa en drömlägenhet i centrala Barcelona. På
samma sätt har den periodiska byggnaden där den ligger en hiss- och
conciergetjänst, samt ett förråd och en gemensam terrass på taket.
Så snart vi kommer in i lägenheten möts vi av en rymlig hall med två stora rum till
vänster. Till höger finns två sovrum, ett omklädningsrum och två kompletta badrum.
På baksidan hittar vi ett rymligt och mysigt vardagsrum / matsal med ett vackert
utomhusgalleri med utsikt över en uteplats för exklusiv användning.
Fastigheten är utrustad med värme för att garantera maximal komfort när som helst
på året.
Kontakta oss för att besöka denna magnifika modernistiska lägenhet.
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Nära transportmedel, Interiör, Exteriör,
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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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