
SÅLD

REF. BCN14519

1 825 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 111m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009

3
Sovrum  

3
Badrum  

156m²
Planlösning  

111m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vackert renoverad takvåning med 3 sovrum i en
modernistisk byggnad med en 111m² terrass, uteservering
och fantastisk utsikt, till salu i Eixample Right.

Detta lyxrenoverade takvåning ligger i en modernistisk byggnad från 1900 i Eixample
Right, bara två kvarter från den emblematiska Passeig de Gràcia och Gran Via.

Lägenheten är fördelad runt en innergård och trapphuset. Vi går in i lägenheten i en
hall med fantastisk utsikt och tillgång till den fantastiska terrassen på 111 m² som är
uppdelad i flera distinkta områden: en matplats med en grill med direkt tillgång från
köket, ett område för att njuta av vacker havsutsikt, en kyla- uteområde med dusch
och modern eld med tillgång från sovrummet etc.

Till vänster om hallen ligger dagområdet, ett enda utrymme omfattar
vardagsrummet, matsalen och köket. Detta rum har stora fönster som vetter ut mot
terrassen och låter rikligt med naturligt ljus komma in. I detta område av lägenheten
hittar vi också ett gästbadrum och ett gäst sovrum mot innergården plus ett
omklädningsrum.

Nattområdet ligger till höger om hallen. Det stora sovrummet har eget badrum och
tillgång till terrassens avkopplingsområde och ytterligare ett sovrum med eget
badrum.

Takvåningen är möblerad och renoverad enligt högsta standard, redo att flytta till.
Den har moderna ytor och är designad med ett neutralt färgschema med färger för
att skapa ett elegant hem. Den har också luftkonditionering, värme och dubbla
glasfönster för garanterad komfort året runt.

Lägenheten har central luftkonditionering och värme, dimbara ljus och ljudisolering,
grill på terrassens matplats.

En oslagbar möjlighet för dig som söker ett renoverat och exklusivt hem nära
Barcelonas centrum.

lucasfox.se/go/bcn14519

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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