
REF. BCN14482

790 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 20m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08025

3
Sovrum  

2
Badrum  

132m²
Byggyta  

20m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Rymligt och ljust radhus med egen terrass i ett lugnt
område med alla tjänster.

Detta moderna radhus ligger på en halvgågata bredvid Sagrada Familia, som gör att
du kan njuta av lugnet i ett traditionellt stadsdel med tjänsterna i centrum i närheten.

När du kommer in i fastigheten hittar vi en entré där du kan lagra din cykel, åka
skidor, kite surfing, paddla surfing utrustning, etc. och rockar eller jackor. Det är
också ett perfekt utrymme att använda som ett skafferi.

Fastigheten erbjuder 2 stora rum. En av dem är ett rymligt vardagsrum med ett stort
matbord och som har tillgång till en lugn och privat terrass, utan vis; ett bra utrymme
att njuta av middagar med vänner, de mjuka nätterna i Barcelona i det bästa
företaget. Det andra rummet, som är mycket ljust, kan användas som bibliotek,
spelrum, kontor, omklädningsrum eller extra sovrum.

Från det stora vardagsrummet har vi tillgång till det utrustade köket som är
funktionellt och modernt, med ett amerikanskt kylskåp och gott om
förvaringsutrymme. Fastigheten har 2 badrum med fönster och natteljus och en
toalett.

Sovrummet består av 3 sovrum, inklusive 2 dubbelrum med dubbel inbyggd garderob
och 1 enkelrum. Alla dessa rum har stora fönster som ger massor av naturligt ljus.

Fastigheten har också ett tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, tvättstuga och
förråd och en mezzanine för att lagra resväskor, till exempel.

De flesta rummen har trägolv och det finns ett säkerhetssystem installerat i hela.

Kontakta oss för att besöka detta rymliga radhus med en terrass intill Sagrada
Familia.

lucasfox.se/go/bcn14482

Terrass, Naturligt ljus, Parkett, Djur vänligt,
Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Tvättstuga, Utrustat kök
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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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