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ÖVERBLICK

Snygg, möblerad fastighet till salu i Eixample med 2
sovrum och 2 badrum.

Fantastiskt projekt i hjärtat av Eixample Left-distriktet i Barcelona. Vi hittar denna
nyrenoverade lägenhet, med utsikt över en attraktiv innergård med park, på andra
våningen i en elegant byggnad med en elegant lobby och hiss. Den säljs möblerad.

Fastigheten har en byggd storlek på 71m² och när vi kommer in finner vi ett underbart
vardagsrum i öppen planlösning med ett modernt kök, komplett med avancerade
apparater.

När vi går vidare hittar vi det stora sovrummet med ett eget badrum med dusch och
en inbyggd garderob. Det finns ett andra enkelrum, också med en inbyggd garderob,
och ett andra badrum med badkar. Det inglasade galleriet, en gång en öppen balkong
och nu ett slutet område som utgör en del av lägenheten, erbjuder trevlig utsikt över
innergården.

Renoveringen har utförts med stor stil och en viss nordisk känsla som
komplimenterar de ursprungliga detaljerna som de höga, välvda taket,
marmorfinishen, originalgolvklinker, exponerade tegelväggar och trägolv.

Detta är en bra investeringsmöjlighet eftersom fastigheten erbjuder bra
hyresavkastning.

lucasfox.se/go/bcn9450

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Marmorgolv,
Högt i tak, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Rullstolar, Luftkonditionering, Larm,
Interiör, Dubbla fönster, Balkong
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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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