
SÅLD

REF. BCN5294

698 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 3 Sovrum med 90m² Trädgård till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

3
Sovrum  

2
Badrum  

126m²
Planlösning  

43m²
Terrass  

90m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Utmärkt tillfälle att förvärva ett radhus med trädgård,
takterrass och stor potential i ett exklusivt
bostadsområde. Perfekt att renovera efter den nya
ägarens smak.

I det exklusiva Sarrià -området Zona Alta hittar vi detta 126 m² radhus med trädgård
till salu. Fastigheten byggdes 1948 och har stor renoveringspotential för att bli ett
underbart modernt familjehem med inredning anpassad efter den nya ägarens krav
och smak.

Huset har en lindad trädgård med citronträd och en veranda som ger tillgång till
bottenvåningen. Här passerar vi genom entrén och upptäcker vardagsrummet -
matsal med stora fönster med utsikt över trädgården, ett kök med lite skafferi och ett
badrum.

På en våning hittar vi de 3 sovrummen och ett komplett badrum. Två av sovrummen
är dubbelrum och ett har ett omklädningsrum.

Den andra och sista våningen ger tillgång till en fantastisk terrass med imponerande
utsikt över havet, Tibidabo och Barcelona. Dessutom hittar vi här ett 20 m² stort
förråd och ett bruksutrymme.

Detta är ett utmärkt tillfälle att förvärva och renovera ett radhus med trädgård i ett
av Barcelonas bästa bostadsområden med enkel tillgång till stadens centrum och
prestigefyllda internationella skolor.

lucasfox.se/go/bcn5294

Havsutsikt, Trädgård, Terrass
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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.

REF. BCN5294

698 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 3 Sovrum med 90m² Trädgård till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08017

3
Sovrum  

2
Badrum  

126m²
Planlösning  

43m²
Terrass  

90m²
Trädgård

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Utmärkt tillfälle att förvärva ett radhus med trädgård, takterrass och stor potential i ett exklusivt bostadsområde. Perfekt att renovera efter den nya ägarens smak.

