
REF. BCN11347

2 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 2 Sovrum med 50m² Trädgård till salu i Tres Torres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Tres Torres »  08017

2
Sovrum  

3
Badrum  

224m²
Planlösning  

108m²
Terrass  

50m²
Trädgård

+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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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Unikt modernistiskt hus till salu i Tres Torres, Barcelona

Denna fantastiska fastighet ligger i ett av de mest exklusiva områdena i staden, Tres
Torres, nära tjänster, butiker, parker, toppskolor och restauranger. Som en av de tre
byggnader som ger stadens namn sitt namn, är detta en verkligt emblematisk
egendom i Zona Alta.

Distribuerad över två våningar, på bottenvåningen hittar vi den rymliga
vardagsrumsdel som är uppdelad i 2 distinkta områden och med charmiga välvda
katalanska tak med synliga träbjälkar. Köket är välutrustat och har direkt tillgång till
en yttre innergård som ansluter till gatan, nås till fots och med bil. Bredvid köket
finns ett verktygsområde.

På första våningen hittar vi 2 dubbelrum med eget badrum och omklädningsrum eller
garderob och ett stort rum som kan omvandlas till ytterligare två sovrum.

Fastigheten presenteras i mycket gott skick med material av högsta kvalitet och
attraktiva trä- och marmorgolv överallt. Ett lugnt läge men ändå väl anslutet till
centrum med både buss och Ferrocarril, huset skulle göra ett utmärkt familjehem i
Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn11347

Terrass, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad,
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.
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