
SÅLD

REF. LFS4529

1 590 000 € Hus/Villa - Såld
Spektakulärt hus till salu i den exklusivaste passagen i stadens centrum, ett
kvarter från den eftertraktade Paseo de Gracia
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

4
Sovrum  

2
Badrum  

215m²
Planlösning  

50m²
Trädgård

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

Fantastiskt hus till salu på Passatge Permanyer i
Barcelonas exklusiva stadsdel Eixample, med egen
terrass.

Denna unika och mycket speciella fastighet till salu ligger i en exklusiv, privat passage
i centrum av Barcelonas prestigefyllda stadsdel Eixample.

Den tysta passagen har privat ingång och är känd för sina vackra, tidstypiska
modernista hus med anor från början av 1800-talet – ett sällsynt fynd i denna
centrala del av staden som främst består av höga flerbostadshus.

Fastigheten omfattar 177,50 m² och efter en renovering av en känd grupp arkitekter
för några år sedan, är fastigheten nu fördelad över 6 våningar, med maximalt
utnyttjande av utrymmet.

På källarplan finns 2 sovrum, ett badrum och ett förråd. Den nedre våningen har ett
rymligt kök och matplats. På bottenvåningen hittar du vardagsrummet med högt i tak
och vackra franska fönster med utsikt över trädgården. Den första våningen har en
mastersvit och våningarna ovan är fördelade i 2 olika kontorsområden, men kan lätt
göras om till ytterligare sovrum eller vardagsrum.

Det finns en fantastisk takterrass som har solsken året runt och är perfekt för
uteservering.

lucasfox.se/go/lfs4529

Terrass, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Parkering,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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