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ÖVERBLICK

Underbar 309 m² fastighet med en 301 m² stor terrass och
privat pool med mycket hög kvalitet finish till salu på
Golden Square i Eixample Right of Barcelona.
Fantastisk, mycket rymlig och ljus fastighet på 309 m² med en terrass vid foten av
vardagsrummet på 301 m², med en privat pool, helt renoverad och redo att flytta in.
Fastigheten ligger i en byggnad i mycket gott skick, med hiss, 100 meter från den
berömda Passeig de Gracia.
Detta är en dubbel aspekt lägenhet. I södra delen finns det gott om sol under en stor
del av morgonen. I denna del finns ingången, ett första dubbelrum, ett komplett
badrum, ett helt oberoende loft med sitt kök, sovrum och badrum som kan hyras ut
oberoende av varandra och ytterligare ett dubbelrum med separat omklädningsrum
och med mycket högt i tak.
Den norra delen, mycket ljusare, med eftermiddagssolen, hittar vi ett eget sovrum
med omklädningsrum och ett galleri som används som kontor, köket med ett
komplett badrum, det stora vardagsrummet med vackra statliga kolumner och
gallerier, där vi har tillgång till den stora terrassen, med en privat pool, en grönsaks
trädgård, en lekplats för barnen, en oberoende studie med badrum och en separat
tvättstuga.
Alla rum är mycket rymliga, mycket ljusa och väl fördelade. Lägenheten har
luftkonditionering, värme med radiatorer, trägolv och elektriska fönsterluckor.
Vänligen kontakta för mer information.
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Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Gemensam terrass,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Skönhets salong ,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Bibliotek
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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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