REF. BCN21004

1 155 000 € Takvåning - Till salu

Takvåning med 2 Sovrum med 72m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Turó Park » 08021
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Speciell takvåning med 2 sovrum, varav ett är ett eget
sovrum med en fantastisk terrass, i Turó Park.
Rymlig takvåning med en stor hall som ger tillgång till ett rymligt vardagsrum med
utsikt över en stor terrass med grillplats och chill-out område. Bredvid
vardagsrummet finns en stor sovrumssvit med eget öppet badrum och utsikt över
terrassen.
Den stora terrassen är dekorerad med stora växtplantor och teakgolv.

lucasfox.se/go/bcn21004

Köket är rymligt och glaserat med tillgång till sin egen mycket rymliga terrass där du
kan njuta av en bra kväll. Bredvid köket finns ett komplett badrum som används som
gästbadrum och som serverar det dubbla sovrummet och vardagsrummet.

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkett, Dubbla fönster, Exteriör,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Service-hiss, Uppvärmning, Utsikt

Takvåningen har gott om ljus och panoramautsikt. Det är ett mycket exklusivt stycke i
ett mycket eftertraktat område.
Det bör noteras att hissen inte når takvåningen och att fastigheten är registrerad att
ha mindre m² än den faktiskt har. Å andra sidan har arbetet som utförts varit
notariserat, så den bebodda m² köps.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

