
SÅLD

REF. LFS8421

1 850 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 8 Sovrum med 20m² terrass till salu i Sant Gervasi - Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

8
Sovrum  

7
Badrum  

440m²
Planlösning  

20m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Möjlighet att köpa en stor duplex med 2
parkeringsplatser och bra utsikt, i det exklusiva området
Sant Gervasi i Barcelona, nära Turó Park

Oslagbar möjlighet att förvärva en fantastisk fastighet till salu på det bästa läget, i ett
av de mest eftertraktade och önskvärda områdena i Barcelonas Zona Alta- distrikt.

Denna underbara duplex erbjuder mycket rymliga, soliga rum och otrolig utsikt från
terrassen. Fastigheten har 440m2 enligt golvplanen och 338m2 registrerad, och är
uppdelad i 2 bostäder som kan anslutas. Första våningen har ett mycket stort
vardagsrum med öppen spis och en matsal som leder till köket, båda med tillgång till
den fantastiska terrassen. Köket är rymligt och har gott om förvaringsutrymme samt
ett bruksutrymme. På denna våning finns 4 dubbelrum och 3 badrum samt
sovrummet med eget omklädningsrum. Den andra våningen är en öppen planlösning
med ett kök i öppen planlösning, ett komplett badrum och 4 sovrum med skjutdörrar
för att få ut det mesta av utrymmet. Denna våning rymmer också ett mycket öppet
utrymme som är perfekt för familjesammankomster. Fastigheten har trägolv i hela
och inkluderar ett förråd och 2 parkeringsplatser som rymmer 4 fordon.

lucasfox.se/go/lfs8421

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Service-hiss,
Renoverad, Öppen spis, Luftkonditionering,
Förråd, 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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