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REF. BCN10294

1 100 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum med 8m² terrass till salu i Tres Torres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Tres Torres »  08021
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3
Badrum  

197m²
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8m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Mycket rymlig, ljus lägenhet för att renovera helt, ligger
på den fridfulla Carrer Freixa, i stadsdelen Tres Torres, ett
lummigt bostadsområde bredvid Via Augusta, Turó-
parken.

Denna stora fastighet ligger i en byggnad som byggdes 1964 och designad av
arkitekten Oriol Bohigas, med en concierge-service och ett gemensamt område samt
en separat serviceingång.

Lägenheten har 6 sovrum, inklusive 3 mycket stora dubbelrum med tillgång till en
balkong vardera, 1 med utsikt över blocket uteplats, 1 litet inre rum och 1
servicesovrum med badrum. Det stora sovrummet är särskilt rymligt och har eget
badrum med eget badrum.

Vardagsrummet har ett stort vardagsrumsutrymme och en öppen spis och det finns
ett bibliotek, en rymlig matsal bredvid köket med ett verktygsområde och skafferi.
Fastigheten säljs med 2 parkeringsplatser inkluderade i priset.

Det finns två renoveringsprojekt: det ena är för ett familjhem och det andra för en
lägenhet med 1 rymligt sovrum med en studie, omklädningsrum och eget badrum och
ett andra rymligt rum samt servicekvarter.

Detta är ett utmärkt tillfälle för alla som letar efter ett ljust, rymligt hem att renovera
i ett lugnt område i staden.

lucasfox.se/go/bcn10294

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Service-hiss, Öppen spis,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , 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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