REF. BCN25808

949 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 5 Sovrum med 37m² terrass till salu i El Putxet, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » El Putxet » 08023
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ÖVERBLICK

Mycket rymligt parhus från 1991 med mycket ljus och i ett
väl anslutet område, till salu El Putxet, Barcelona.
Huset är uppdelat på fyra våningar: två huvudsakliga med tillgång till balkonger, en
låg bottenvåning och en vind, båda med tillgång till sina respektive terrasser.
Dessutom har huset ett garage med plats för en stor bil och ytterligare en
parkeringsplats i det gemensamma området bredvid ett förråd.
På ingångsnivån hittar vi garageingången och gångingången, båda anslutna internt.
Från gågatan kommer vi ut i en hall med gästtoalett och köket med matplats och
tillgång till en balkong.
Vi går ner några trappor till nedre våningen som rymmer sovrummet med eget
badrum och vardagsrummet eller hemmabiorummet med direkt tillgång till terrassen
och ett öppet kontor.
Om vi går upp igen hittar vi på första våningen ett sovrum med dubbelsäng, ett
badrum och ett annat dubbelrum med ett eget badrum med tillgång till en balkong.
Båda badrummen har toalett och badkar. Här hittar vi också en landning som bland
annat kan fungera som ett spelområde, videospelrum eller TV-rum.
Och slutligen finns det på övervåningen ett vindrum med tillgång till en terrass med
havsutsikt. Det är uppdelat i två rum: ett spelrum eller biljardområde som har
naturlig belysning och ventilation genom ett Velux takfönster och det andra området
som ska användas som kontor.
Vänligen kontakta för mer information.
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Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, Parkering, Balkong, Bibliotek,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Grillplats, Inbyggda garderober, Interiör,
Larm, Lekrum, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Uppvärmning,
Utrustat kök
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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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