
SÅLD

REF. BCN28662

1 350 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 20m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
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3
Badrum  

171m²
Planlösning  

20m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulär 171 m² storvåningslägenhet med 3
dubbelrum, 3 badrum, vik, balkonger och uteplatser i en
otrolig byggnad med ett gym och en gemensam pool.

Spektakulär lägenhet på bottenvåningen med originaldetaljer i en renoverad byggnad
med ett gemensamt gym och pool.

Byggnaden där den här fastigheten ligger totalrenoverades 2015. Funktioner som
förrådsutrymmen lades till (varje hem har en bifogad i handling), ett gym i
byggnadens källare och en gemensam terrass med pool. Denna byggnad ligger i det
bästa området i Eixample och med lyxiga finish. Dessutom har den en conciergetjänst.

Lägenheten ligger på bottenvåningen, som har högsta tak i fastigheten. Därför, när vi
går in i både vardagsrummet och sovrummet, blir vi förvånade över de 4 m höga
taken.

Lägenheten har 3 dubbelrum och 3 kompletta badrum, var och en bredvid vart och ett
av rummen. Den huvudsakliga master sviten har ett fönster mot Carrer Casp och de
andra två sovrummen har utsikt över en annan inre uteplats som också kan nås från
en privat.

Hemmets finish är lyxigt och de är också praktiskt taget helt nya.

Missa inte detta tillfälle att bo i en lyxlägenhet i Eixample, i en unik byggnad med
klassiska detaljer men med nybyggnadsfaciliteter, gym och pool.

lucasfox.se/go/bcn28662

Terrass, Swimming pool, Portvakt, Gym,
Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Gemensam terrass,
, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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