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ÖVERBLICK

Fabulous, rymlig lägenhet med periodfunktioner
kombinerad med moderna ytor, 3 dubbelrum, 2 badrum
och en generös privat terrass. Allt detta är ett utmärkt
centrum läge.

Denna vackra egendom har ett utmärkt läge i en periodbyggnad i hjärtat av
Barcelonas Eixample Right-kvarter, med alla tjänster utanför dörren. Byggnaden har
en ny hiss, med kapacitet för 6 personer.

Renoverad till en hög standard kombinerar lägenheten moderna ytor med charmiga
ursprungliga dekorativa detaljer, såsom de färgstarka mosaikgolvplattorna och
underbara tak.

Layouten är också mycket välplanerad. Vid ankomsten finner vi det rymliga, luftiga
boendet till vänster. Den består av ett fullt utrustat och utrustat öppet kök och ett
generöst vardagsrum och matplats med 2 sydostläge balkonger med utsikt över
Carrer Valencia.

En korridor separerar vardagsrummet och sovrummen och erbjuder ett komplett
badrum med stor dusch. Det första sovrummet vi hittar är en dubbel och har ett
utmärkt badrum med badkar och duschhuvud inbäddad i taket. Framför detta sovrum
är ett litet inredningsrum som kan användas som omklädningsrum, bekvämt
förvaringsutrymme eller ens ansluten till sovrummet för att skapa ett fantastiskt
badrum.

Vi går vidare och hittar 2 ytterligare dubbelrum, både generösa i storlek och tillgång
till en mycket trevlig 20m² terrass med trägolv, med utsikt över en stor innergård. Ett
av dessa sovrum har också eget omklädningsrum, medan ett rum som för närvarande
används för lagring kan anslutas till sovrummet för att skapa ett eget badrum.

Fastigheten är utrustad med luftkonditionering och värmeaggregat,
aluminiumsskärm, dubbelglas, persienner och avancerade apparater.

Kontakta oss för att ordna en visning av denna spektakulära 3-rumslägenhet på en
oslagbar plats.

lucasfox.se/go/bcn7672

Terrass, Hiss, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Gemensam terrass,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt
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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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