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€735,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
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ÖVERBLICK

Vackert renoverad lägenhet med 3 sovrum med mycket
naturligt ljus i hjärtat av Galvany-området.
Denna 107 kvadratmeter stora lägenhet har smakfullt renoverats med högkvalitativa
ytor och presenteras i inbyggt skick. Layouten är optimal, vilket gör det till ett perfekt
alternativ för en familj med behov av 3 sovrum.
När vi går in i lägenheten och vänder hörnet, till höger har vi sovrummet med ett
doldt badrum. Detta sovrum är vänd mot utsidan och vetter mot en lugn gata.
Mittemot är ett väldigt bra inre sovrum, tillräckligt stort för att passa en dubbelsäng.
När vi fortsätter nerför hallen till höger är det tredje sovrummet och direkt framför är
ett utrymme som kan förvandlas till många saker inklusive ett studieområde eller en
plats för förvaring. Det delade badrummet är mycket stort och har ett badkar / dusch
och dubbla handfat.
Boområdet är helt fantastisk på grund av att det är ett hörnrum i byggnaden. Den har
3 mycket stora fönster som gör att mycket naturligt ljus kan komma in, även om det
är en lägenhet på första våningen. Designerköket är på baksidan av rummet med
vackert utformade skåp och arbetsytor. Det finns toppmoderna apparater inklusive
extraktionsfläkten, som alla kompletterar varandra perfekt. I anslutning till detta
finns ett annat rum där fler apparater ingår, vilket gör detta kök extremt rymligt. Du
kan nå det stora, separata tvättstugan genom att passera genom köket.
Lägenheten ligger i en vacker, klassisk byggnad med en stor entré och
conciergeservice.
Denna lägenhet är perfekt för en familj som vill bo i ett hem med ett minimum av
krångel i ett av de bästa områdena i staden.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

lucasfox.se/go/bcn24129
Portvakt, Hiss, , Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Djur vänligt,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Service-hiss, 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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