
SÅLD

REF. BCN27384

1 750 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 56m² terrass till salu i Pedralbes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Pedralbes »  08034

4
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4
Badrum  

229m²
Planlösning  

56m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Imponerande lägenhet med 5 sovrum till salu med
fantastisk terrass och utmärkt naturligt ljus.

Beläget i det prestigefyllda området Pedralbes i Zona Alta, Barcelonas mest
prestigefyllda stadsdel, har denna underbara möblerade lägenhet på 3 våningar
totalrenoverats till högsta standard.

De ljusa, rymliga rummen har naturligt ljus och utsikt över utsidan. Golvfönster och -
dörrar från golv till tak ger solskenet och ger enkel tillgång till den stora 15 m² stora
terrassen med sitt lugna relaxområde och fantastisk utsikt.

Både vardagsrummet och matsalen och det stora kontorsbiblioteket har direkt
tillgång till terrassen, medan det fantastiska köket och frukostområdet också har en
yttre aspekt och anslutning till det 42 m² stora vardagsrummet.

Den andra sidan av lägenheten är den sovande zonen, och de tre underbara utsidan
vetter mot sovrummen har alla inbyggda garderober, är färdiga i mjuka, avkopplande
nyanser och ser ut över de gemensamma trädgårdarna och tillgång till en terrass. De
stora sovrummen har eget badrum och njuta av en annan terrass på 14 m². Ett
separat sovrum och badrum är perfekt för personal eller gäster, och tvättstugan finns
också på denna våning.

Det finns 2 parkeringsplatser och 2 fantastiska förråd på bottenvåningen. Trygghet
garanteras med 24-timmars säkerhet och conciergetjänst. Det finns också en
gemensam pool.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn27384

Terrass, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Förråd, Exteriör

REF. BCN27384

1 750 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 56m² terrass till salu i Pedralbes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Pedralbes »  08034

4
Sovrum  

4
Badrum  

229m²
Planlösning  

56m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/bcn27384
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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