
REF. BCN27477

780 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 2 Sovrum med 18m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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ÖVERBLICK

Utmärkt hem beläget i en ståtlig byggnad i området
Eixample Right.

Denna imponerande och eleganta takvåning till salu i Barcelona är utan tvekan ett
unikt hem. Det har ett privilegierat läge på sjätte våningen i en ståtlig byggnad från
1925 med conciergetjänst. På samma sätt sticker den ut för sina höga tak och sitt
rikliga naturliga ljus.

Denna takvåning på 98 m² har ett kök i öppen planlösning med matplats, ett rymligt
sovrum med eget badrum och kontor, ett gästsovrum och ett gästbadrum.

Lägenheten har högkvalitativa ytor, inklusive massiva ekgolv (från samma snickare
som Gaudís Casa Batlló), ett italienskt kök, värme och luftkonditionering (golvvärme i
badrummet), skräddarsydda garderober och designmöbler (varav några ingår i
priset).

En av fastighetens höjdpunkter är den 18 m² stora terrassen som vetter mot sydost
och med tillgång från vardagsrummet. Terrassen kommer med alla utemöbler och
installation av vatten och el. Detta utrymme är helt privat och erbjuder fantastisk
utsikt över omgivningen.

Denna takvåning är ett utmärkt exempel på klassisk elegans, liksom en sann pärla i
stadens centrum.

lucasfox.se/go/bcn27477

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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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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