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REF. BCN3668

1 400 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum med 101m² terrass till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08034
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ÖVERBLICK

Sekelskifteshus med tidstypiska inslag i Sarrias historiska
centrum med 360 graders utsikt över Barcelona.

Attraktivt hus med 5 sovrum från 1900-talet som ligger i Sarrias historiska centrum,
nära internationella skolor och resten av staden med buss- och tågtjänster som
stannar i närheten. Det finns många affärer, barer och alla typer av restauranger i
närheten och Avenida Diagonal ligger bara 10 minuters promenad bort.

Bottenvåningen består av en entré följt av ett stort vardagsrum - matsal med en 25
m² stor terrass, gästtoalett och kök.

När vi går upp en nivå hittar vi 2 dubbelrum, det ena med eget badrum och terrass
och det andra med balkong.

Husets andra våning har 2 sovrum och ett badrum medan tredje våningen rymmer ett
sovrum av studiotyp med eget badrum och en terrass samt en andra terrass med ett
bruksutrymme. Takterrassen på fjärde våningen nås via trappor från den nedre
terrassen och har otrolig 360 graders utsikt över staden Barcelona.

Fastigheten mäter 220 m² plus 110 m² terrass (103 m² visas i Nota Simple).

Detta utmärkta hus renoverades 2010 och kräver bara lite kosmetisk uppdatering.
Perfekt för familjer som en första eller andra bostad som är både lugn och nära
stadens centrum.

lucasfox.se/go/bcn3668

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , , Utsikt,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, 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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