REF.: BCNP2428

Beautiful renovated apartment in
Sagrada Familia
Barcelona Ciutat · Eixample

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 934 675 810

Àrea sòl

Habitacions

Banys

Preu

42 m2

2

1

Venut
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Nice apartment completely renovated and ready to move in, ideal for a couple who would like to live a few minutes’ walk from the
impressive monument of Sagrada Familia, the work of the great architect Antoni Gaudí. Besides, it is for a person who looks for a
property with lots of natural light. The apartment is very well located because of its proximity to the Sagrada Familia metro station,
which connects directly to the center of Barcelona, as well as its proximity to the impressive modernist work of the former Hospital
de la Santa Creu.
The apartment, which is on a seventh floor, has a cozy living room with an open kitchen fully equipped with Bosch appliances.
There is exterior double bedroom with plenty of natural light that has space for a wardrobe. A single bedroom also outside and with
space for another built-in wardrobe, and a bathroom to share with shower.
The apartment has been completely renovated leaving the water and electricity facilities completely new and an air conditioning
system has been installed through Split and low consumption Bosch electric radiators, in addition to a new electric water heater.
The property has an elevator and the apartment could include the furniture in the sale price.

Característiques
Reformat

Ascensor

Obertures de doble vidre

Aire acondicionat

Cuina oberta

Prop del transport

A prop dels cafès | Restaurants |
Botigues

Ubicació
L'Eixample barceloní posseeix la col·lecció més gran d'edificis modernistes d'Europa. Residencial i tranquil, amb una àmplia oferta
d'oci i cultura, és el districte on s'hi troben carrers tan emblemàtics com la Rambla de Catalunya, Passeig de Sant Joan o el Passeig
de Gràcia.
A Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty disposem d'una àmplia cartera d'apartaments modernistes i àtics amb
terrasses obertes al sol situades en aquest barri reconegut internacionalment. Si destija comprar o vendre propietats de luxe a
l'Eixample, estarem encantats d'ajudar-lo.
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Sotheby’s International Realty® és una marca registrada amb llicència de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina és de propietat i és operada independentment.
Qualsevol informació o dada proporcionada de forma verbal o escrita referent als immobles oferts per BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no han de ser considerats definitius i / o vinculants i no
revesteixen valor contractual. L’estat, dimensions, fotografies i altres especificacions, poden canviar o ser modificats per causes externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni els agents relacionats amb
la mateixa, tenen capacitat legal per emetre declaracions categòriques sobre els immobles, per la qual cosa es recomana que tota informació proporcionada o coneguda a través de declaracions realitzades per a la promoció dels mateixos,
sigui verificada, pels seus propis mitjans, pels clients interessats.
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