
REF. BCN24201

1 290 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 5 Sovrum med 25m² terrass till salu i Sant Gervasi - Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021
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ÖVERBLICK

Rymlig lägenhet med 5 sovrum och 3 badrum med en 25
m² terrass och parkeringsplatser till salu i ett
bostadsområde i Sant Gervasi-Galvany.

Ett utmärkt hem i en elegant 70-tals tegelbyggnad med en rektangulär planlösning.
Byggnaden har två hissar och en conciergeservice. Dessutom ingår två underjordiska
parkeringsplatser (både stora och lättillgängliga) och ett förråd. Det ligger i en av de
bästa stadsdelarna i Zona Alta, på en typ av ö i mitten av staden, nära till allt, men
samtidigt lugnt, lugnt och luftigt, nästan ingen trafik. Det är nära kollektivtrafik och är
väl anslutet till hela staden.

Lägenheten har en byggd yta på 251 m² plus en 25 m² stor terrass i vardagsrummet.

När vi går in i fastigheten genom huvuddörren hittar vi en stor hall som tydligt skiljer
dagområdet till höger från nattområdet till vänster. Köket är mitt i hemmet.

Dagsområdet, till höger om ingången, består av en rymlig 60 m² vardagsrum-matsal
med stora skjutdörrfönster och utmärkt kvalitet som ger tillgång till 25 m² terrass.
Bredvid vardagsrummet har vi ett bibliotek och också en separat matsal där vi har
direkt tillgång till köksdynan, med en separat tvättstuga.

Nattområdet är till vänster om hallen in i hemmet. Det ligger på baksidan av
lägenheten och består av ett TV- och avkopplingsrum, en gästtoalett, fem dubbelrum
och tre badrum. Ett av sovrummen är en master-svit och ett annat är en svit. Den
bakre delen vetter mot ett trevligt trädgårdsområde i en uteplats.

Fastigheten är utrustad med trägolv, centralvärme och luftkonditioneringsenheter.

lucasfox.se/go/bcn24201

Terrass, Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Skönhets salong, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Balkong
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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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