
SÅLD

REF. BCN9467

825 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 3 Sovrum med 40m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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ÖVERBLICK

Fantastisk takvåning med terrass till salu i hjärtat av
Eixample, intill Passeig de Sant Joan. Inkluderar
parkering.

Underbar takvåning på 103 m² belägen i en charmig ståtlig byggnad med hiss, i hjärtat
av Eixample och intill Passeig de Sant Joan, Barcelona. Fastigheten byggdes och
designades 2015 av ett arkitektfirma av internationell berömmelse.

Det erbjuder en mycket bekväm layout med dag och natt områden tydligt
differentierade. Nattområdet består av 2 dubbelrum (1 med privat badrum) och en
annan singel, tillsammans med ett annat badrum. Alla rum har tillgång till en balkong
på 8 kvadratmeter, som har fri utsikt över innergården i kvarteret, där det finns ett
nittonde århundradet socken.

Dagsområdet består av ett fullt utrustat kök som är öppet för vardagsrummet. Detta
utrymme har tillgång till en fantastisk terrass på 38 m² med sydost orientering,
idealisk för att designa ett trevligt chill-out område.

Fastigheten omfattar en parkeringsplats som ligger 1 minut bort. En dröm egendom i
Eixample Right of Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn9467

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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