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Lägenhet med 4 Sovrum med 15m² terrass till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
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Rymlig, ljus 4-sovrumslägenhet med terrass och
balkonger, belägen i en underbar historisk byggnad i
Barcelonas gotiska kvarter.
Vacker fastighet till salu på Josep Anselm Clavé i Barcelonas unika gotiska kvarter. Det
är beläget på huvudvåningen i en mycket speciell, ståtlig historisk byggnad som går
tillbaka till 1858, med en imponerande ingång med marmortrappar och många
välbevarade periodfunktioner som det utarbetade dekorativa taket. Byggnaden har
också en hiss och en gemensam takterrass med fantastisk utsikt över gamla stan. Det
är idealiskt beläget nära Rambas och Plaça Colón.
Denna lägenhet mäter 157 m² och har 15 m² privat utomhusutrymme, inklusive en 10
m² stor terrass och några få balkonger. Ingången leder oss till en rymlig köksdyna
med separat tvättstuga och en glasad vägg som har utsikt över vardagsrummet och
ger kökområdet naturligt ljus. Vardagsrummet är bekväma, rymliga och luftiga med 2
balkonger på ena sidan och terrassen på den andra. På andra sidan entrén hittar vi 4
dubbelrum, ett med balkong och 2 kompletta badrum, båda med badkar.
Lägenheten kräver lite uppdatering men har gott om naturligt ljus, trägolv, högt i tak
och en fantastisk layout. Dessutom är det möjligt att förvärva en parkeringsplats och
ett förråd i samma byggnad.
En fantastisk egendom med ett utmärkt läge.
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Terrass, Hiss, Högt i tak, Mosaikgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Gemensam terrass, Balkong, Exteriör,
I behov av renovering , Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Uppvärmning,
Utrustat kök
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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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