REF. BCN25389

€665,000 Takvåning - Till salu - Reducerat pris

Excellent Takvåning med 2 Sovrum med 40m² terrass till salu i El Born, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » El Born » 08003
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

REF. BCN25389

€665,000 Takvåning - Till salu - Reducerat pris

Excellent Takvåning med 2 Sovrum med 40m² terrass till salu i El Born, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » El Born » 08003

2

1

72m²

40m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

ÖVERBLICK

Unik designer takvåning med två sovrum och två privata
anslutna terrasser med imponerande utsikt över
Barcelona, belägen i en orörd nyligen restaurerad
historisk byggnad i hjärtat av El Born.
Denna utsökta takvåning har ett utmärkt läge i den bästa delen av El Born i hjärtat av
Barcelona. Det sticker ut för att ha gott om privat terrassutrymme med två terrasser
på terrassen som är förbundna med en spiraltrappa, där du kan njuta av uteservering
eller ett avkopplande område för att få ut det mesta av det utmärkta klimatet. Från
den övre terrassen finns det privilegierad utsikt över Barcelonas skyline.
Takvåningen ligger i en historisk byggnad från 1890. Hela byggnaden renoverades
nyligen för att lyfta fram alla periodens inslag och den har en modern hiss med
direkt tillgång till lägenheten.
Takvåningen genomgick en detaljerad renovering 2020 med kvalitetsmaterial och
ytbehandlingar. Vi välkomnas i ett ljust kök med öppen planlösning och ett
vardagsrum med matplats som är ansluten till terrassen. Badrummet var designat
med vit marmor. Det finns två sovrum och en tvättstuga på den inre balkongen.
Fastigheten har vackra trägolv. Det är också utrustat med luftkonditionering, värme
och tvåglasfönster för att säkerställa komfort under hela året.
Kontakta oss för att besöka denna underbara takvåning med två terrasser i El Born.
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Terrass, Hiss, , Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, , Gemensam terrass,
Balkong, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Grillplats, Hemmabio,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Renoverad,
Utrustat kök, Utsikt
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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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