REF. BCN22334

1 450 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 5 Sovrum med 20m² 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
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lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Perfekt hem att renovera i ett av de bästa områdena i
Barcelona.
Lägenheten är uppdelad i ett dag- och nattområde vid en hall.
Dagområdet består av en stor entré som leder till vardagsrummet med öppen spis.
Matsalen har tillgång till en liten balkong som ger en känsla av ljusstyrka och
rymlighet. Därefter hittar vi ett fullt utrustat kök med kvalitetsmaterial inklusive
Bosch-avluftshuven och Teka-spis.
Nattområdet har sviter med 4 sovrum med omklädningsrum, 2 badrum och en 22 m²
stor studio. Den har också ett tjänstesovrum med toalett och enkel tillgång till köket.
Både sviten och kontoret är utvändiga tack vare den 15 m² stora terrassen.
Lägenheten är 205 m² stor och har stor renoveringspotential, utvendigt och med
conciergeservice. Det dra nytta av trä- och mattgolv i sovrummen, liksom
luftkonditionering och värme.
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lucasfox.se/go/bcn22334
Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkett, Exteriör, Luftkonditionering,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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