
SÅLD

REF. LFS1900

660 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 4 Sovrum med 38m² terrass till salu i Sant Antoni, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Antoni »  08015
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2
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Terrass
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ÖVERBLICK

Takvåning till salu i stadsdelen Sant Antoni. Fantastisk
privat terrass med enastående utsikt över staden.

Takvåning med 4 sovrum i det fashionabla stadsdelen Sant Antoni. Lägenheten är 103
m² och är både rymlig och ljus med en fantastisk 38 m² stor terrass som erbjuder
avundsvärt utomhusutrymme i stadens centrum.

Takvåningen är i gott skick men skulle ha nytta av lite uppdatering; tack vare sin
intuitiva distribution erbjuder fastigheten massor av designpotential. Om den nya
ägaren vill förlänga vardagsrummet kan dessutom ett av de 4 sovrummen införlivas
för att skapa ett större bostadsutrymme med direkt tillgång till terrassen.

Det finns totalt 4 sovrum, varav 2 är dubbla (ett badrum) och 2 enkelsängar. Ett av de
2 badrummen har ett jacuzzi. Köket och ett område som för närvarande används för
matsal kompletterar takvåningen, ett idealiskt hem för en familj eller ett par.
Fastigheten har ett centraliserat dammsugningssystem och har förberetts för
installation av ett hemautomatiseringssystem.

Höjdpunkten på den här egenskapen är den spektakulära terrassen på 38 m² med
baldakin som ger skugga under de varma sommarmånaderna. Det finns gott om plats
för uteservering, koppla av och njuta av stadsutsikten.

lucasfox.se/go/lfs1900

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Exteriör
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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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