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€2,200,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 7 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08009
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+34 933 562 989
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ÖVERBLICK

Fantastisk 215 m² lägenhet att renovera, med mycket
potential och möjlighet till delning, till salu på lyxiga
Passeig de Gràcia i Barcelona, mycket nära La Pedrera.
Stor 215 m² lägenhet att renovera på Passeig de Gràcia, alldeles intill La Pedrera, med
många möjligheter att skapa ett hem efter eget tycke. Det ligger på tredje våningen, i
en statlig byggnad med hiss och conciergeservice.
Denna fastighet erbjuder en mycket bekväm layout. Å ena sidan finns det flera rum
med utsikt över Passeig de Gràcia och å andra sidan finns det andra områden med
utsikt över en lugn uteplats, typiskt för Eixample, där det skulle vara möjligt att
inrätta ett stort vardagsrum med en Galleri.
Det är för närvarande ordnat som ett kontor och kan delas upp och bilda två
lägenheter.
Kontakta oss för mer information.
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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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