REF. BCN22706

1 600 000 € Hus/Villa - Såld

Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 35m² terrass till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sarrià » 08017
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SÅLD
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+34 933 562 989
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Huset har 4 sovrum och terrasser. Beläget i Sarrià, ett
mycket trevligt läge.
Bottenvåningen i detta hus består av ett stort vardagsrum med matplats med direkt
tillgång till en terrass med grill och vacker utsikt, ett fullt utrustat öppet kök, ett
vardagsrum med en fin öppen spis för vinternätter och en gästtoalett vid ingången
bredvid till hissen.
På första våningen hittar vi ett sovrum med dubbelsäng och ett badrum. Detta
sovrum har två ingångar, eftersom det tidigare separerades av en skiljevägg som togs
bort men kunde återställas. Denna nivå inkluderar också ett sovrum som har en
utmärkt orientering, med eget badrum och utsikt.
På övervåningen har vi sovrummet med ett komplett badrum och tillgång till en stor
terrass som används som en chill out.
I källaren finns tvättmaskin och strykjärn samt ett service sovrum med badrum.
Garaget, som ligger på gatunivå, har kapacitet för två bilar.
Huset ligger nära bergen och Sarrias centrum.
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Havsutsikt, Hiss, Naturligt ljus,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
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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