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1 475 000 € Lägenhet - Såld

Excellent Lägenhet med 5 Sovrum med 21m² terrass till salu i Sant Gervasi - La
Bonanova
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+34 933 562 989
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ÖVERBLICK

Stor lägenhet till salu på Paseo Bonanova, ett utmärkt
läge intill Calle Mandri i Barcelonas Zona Alta.
Denna stora lägenhet belägen på Paseo Bonanova, ett Premium-område bredvid
Calle Mandri, skulle göra en fantastisk familj hemma i Barcelonas Zona Alta. Med de
bästa internationella skolorna i närheten, liksom ett brett utbud av affärer och
tjänster och snabb tillgång till kollektivtrafik, är fastigheten mycket väl belägen.
Den eleganta byggnaden i vilken lägenheten är belägen har en stor vit marmor entré,
säker att imponera på gästerna, det finns också en gemensam trädgård och en pool
och lekplats för barn.
Fastigheten består av ett gott vardagsrum med matplats med 3 olika områden; ett
bibliotek område, lounge med öppen spis och matsal med gott om utrymme för en
mängd middag gäster som tittar över Paseo Bonanova.

lucasfox.se/go/bcn11771
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Parkett, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Rullstolar, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör, Balkong

Det finns totalt 5 sovrum av vilka sovrummet har ett eget badrum, omklädningsrum
och inbyggda garderober för maximal förvaring. Två sovrum har tillgång till en
balkong med utsikt över Paseo Bonanova och det finns också ett kontor utrymme
lämpligt för användning som ett sovrum bredvid kontoret och service sovrum med ett
badrum är samma område.
Datera tillbaka till 1986 har fastigheten varit mycket väl underhållen och presenteras i
mycket gott skick men skulle gynna vissa uppdateringar för att modernisera
lägenheten.
Ett idealiskt familjehem med ett utmärkt läge. Lägenheten skulle också göra ett
intressant alternativ för investerare med tanke på sin stora renoveringspotential.
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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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