REF. BCN24073

980 000 € Takvåning - Till salu

Excellent takvåning med 2 Sovrum med 18m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08010
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ÖVERBLICK

112 m² renoverad lägenhet med högkvalitativa ytor till
salu i en 1900-talsbyggnad med ett utmärkt läge i
Eixample, Barcelona.
Denna vackra takvåning med 112 m² med 18 m² terrass enligt planerna har hög
kvalitet. Det ligger i centrum av Barcelona i en klassisk byggnad från 1910-talet.
Den fantastiska takvåningen är öppen plan för att få ut det mesta av utrymmet och
ljuset.
Det har ett första område med ett spektakulärt sovrum med eget badrum och tillgång
till en balkong på nästan 4 m². Granne hittar vi ytterligare ett sovrum med dubbelsäng
och ett annat fristående badrum. Slutligen har det ett galleri.
Det andra området erbjuder en imponerande vardagsrums matsal på nästan 50 m²,
visuellt uppdelad i två områden. Den första skulle vara pentryområdet bredvid
matplatsen. Och den andra presenterar loungen med tillgång till en terrass på 18 m²
enligt golvplaner, åtskilda av ett stort fönster.
Lägenheten har nyligen renoverats och presenteras i utmärkt skick. Det erbjuder
badrum med utmärkta ytor, ett stort öppet kök med högkvalitativa beslag,
heltäckande trägolv, luftkonditionering och värme.
Kontakta oss för mer information.
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Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt, Hiss, ,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Tvättstuga, 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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