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Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sant Gervasi - Galvany » 08021

3

3

142m²

12m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

REF. BCN25320

€900,000 Lägenhet - Såld

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 12m² terrass till salu i Sant Gervasi Galvany
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sant Gervasi - Galvany » 08021

3

3

142m²

12m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass
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Lägenhet att renovera med ett projekt till salu i en
renoverad byggnad i Sant Gervasi - Galvany, Barcelona.
Denna utmärkta lägenhet med 3 sovrum ligger på en låg våning i en nyrenoverad
byggnad på Carrer Calvet, i det eftertraktade området Sarrià - Sant Gervasi.
Den 142 m² stora lägenheten har ett renoveringsprojekt som syftar till att skapa
fantastisk inredning i modern stil med högkvalitativa material och finish.
Den nuvarande layouten består av en hall som leder till vardagsrummet / matsalen
till höger och köket till vänster, med egen serviceingång och galleri. Nattområdet
består för närvarande av två sovrum, ett komplett badrum och ett servicebadrum.
Renoveringsprojektet föreslår följande layout: när vi kommer in i lägenheten
välkomnas vi av en hall som leder till det rymliga vardagsrummet till höger och köket
precis framför. En korridor som omger köket leder oss till nattområdet, som består av
ett enkelrum, ett komplett badrum, ett dubbelrum med eget badrum och slutligen
sovrummet med eget badrum och omklädningsrum.
Lägenheten är utrustad med luftkonditionering och centralvärme för maximal
komfort.
Vänligen kontakta oss för mer information om detta eleganta hem på Carrer Calvet.
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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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