
SÅLD

REF. BCN26258

1 500 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum med 16m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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ÖVERBLICK

Underbar hög och mycket ljus lägenhet på 241 m² med en
terrass på 16 m² i Quadrat d&#39;Or-området i Eixample
Right of Barcelona

Fantastisk och ljus lägenhet på 241 m² med en terrass vid foten av vardagsrummet på
16 m², mycket rymlig, helt renoverad och redo att flytta in. Fastigheten ligger på
översta våningen i en byggnad i mycket gott skick, med en concierge hela dagen och
en hiss, 100 meter från Passeig de Gràcia.

Detta är en dubbel aspekt lägenhet. Den södra delen har mycket sol under större
delen av dagen och utsikt över kvarteret och Mandarin Oriental Hotel. I denna del
finns ingången, ett första sovrum, ett komplett badrum, köksdisken och en tvättstuga,
en toalett och ytterligare ett dubbelrum med omklädningsrum. I den senare kunde ett
privat badrum skapas.

Den norra delen å andra sidan drar nytta av eftermiddagssolen. Den rymmer ett
sovrum, det stora vardagsrummet med tillgång till terrassen och utsikt över Passeig
de Gràcia med sina eleganta byggnader, en matsal som kan användas som sovrum, ett
komplett badrum och ett sista dubbelrum.

Alla rum är mycket rymliga, mycket ljusa och väl fördelade. Lägenheten har
luftkonditionering, värme med radiatorer, trägolv och elektriska fönsterluckor.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn26258

Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Chill out plats
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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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