
SÅLD

REF. BCN16718

910 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 13m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021

2
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
Planlösning  

13m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Fantastisk 2-rumslägenhet, renoverad och möblerad med
utsökt smak och med en solig terrass.

Denna otroliga lyxiga lägenhet står för sin smakfulla renovering och inredning.
Fastigheten består av högkvalitativa material och utsökt inredning, inklusive ljus,
tyger och ett underbart skrivbord. Ljusa färger och trätoner dominerar, kombinerat
med ljusa öppna utrymmen för att skapa moderna och bekväma rum.

Vi välkomnas till fastigheten genom en hall som leder till, mittemot det rymliga
vardagsrummet med tillgång till en terrass med växter och en bekväm stol, perfekt
för avkoppling eller njutning av middag med familj och vänner. Till vänster om hallen
hittar vi ett fullt utrustat, praktiskt kök.

Korridoren leder till nattområdet, som har 2 sovrum med eget badrum: ett sovrum
med dubbelsäng och den andra singeln. Badrummen är en sofistikerad svart marmor
med avancerade armaturer och inredning.

Lägenheten har vackra soliga grangolv. Dessutom är det utrustat med
luftkonditionering, uppvärmning och dubbla fönsterfönster för att säkerställa komfort
under hela året och ett larmsystem ger total trygghet.

Kontakta oss för att besöka denna fantastiska lägenhet med utsökt smak i Turó Park.

lucasfox.se/go/bcn16718

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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.

REF. BCN16718

910 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 13m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021

2
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
Planlösning  

13m²
Terrass

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

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

	Fantastisk 2-rumslägenhet, renoverad och möblerad med utsökt smak och med en solig terrass.

