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Takvåning med 3 Sovrum med 37m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08018

3

2

63m²

37m²

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. BCN25466

550 000 € Takvåning - Såld

Takvåning med 3 Sovrum med 37m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08018

3

2

63m²

37m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

ÖVERBLICK

Takvåning med 3 sovrum och en stor terrass med
fantastisk utsikt över staden.
Denna takvåning på 68 m² med en 37 m² stor terrass ligger bara en minuts promenad
från Triumfbågen och Parc de la Ciutadella, i stadsdelen Fort Pienc. Det ligger på
åttonde våningen i en byggnad som byggdes 1975. Med sin privata terrass har
fastigheten en imponerande panoramautsikt över hela staden och direkt utsikt över
de imponerande kupolerna i rättvisapalatset.
När du kommer in i lägenheten och går ner i korridoren finns det ett enkelrum på
höger sida och ett komplett badrum med badkar. Köket, utrustat med gasspisar,
ligger intill vardagsrummet, som drar nytta av skjutdörrar som leder till den vackra
terrassen. Denna terrass är cirka 37 m² stor och är perfekt för att njuta av utomhus
med vänner och familj, samt erbjuder fantastisk utsikt över staden. Till höger har vi
ett förråd, perfekt för förvaring av trädgårdsmöbler och tvättmaskin.
Det finns också ett sovrum med dubbelsäng och ett annat sovrum med eget badrum.
Båda rummen har tillgång till terrassen.
Om du letar efter en lägenhet att renovera med rikligt utomhusutrymme, otrolig
utsikt och beläget i ett utmärkt område i staden, är detta ditt perfekta tillfälle.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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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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