
SÅLD

REF. BCN28666

465 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum med 6m² terrass till salu i Sarrià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08034

2
Sovrum  

1
Badrum  

77m²
Planlösning  

6m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Tyst och ljus lägenhet med ett rymligt vardagsrum /
matsal, 6 m² terrass och 2 sovrum som vetter utåt i en
originalbyggnad från 1964 med hiss i Sarrià.

Lägenhet renoverad 2016, helt vänd utifrån, i ett utmärkt läge i en originalbyggnad
från 1964 med två hissar. Detta hus har två fasader utåt, en av dem vetter mot en stor
uteplats med stora fönster och en 6 m² stor terrass.

Dagsytan bildar ett enda 40 m² öppet utrymme bestående av en hall med en inbyggd
garderob som är öppen mot det ljusa och rymliga nordvästra vardagsrummet med
matsal och tillgång till en 6 m² stor terrass. Köket matsal och tvättstuga öppnar till
vardagsrummet

Nattområdet erbjuder ett mycket rymligt dubbelrum med en inbyggd garderob och
ett skrivbord som vetter mot sydväst, ett sovrum med dubbelsäng med utsikt över
terrassen och en inbyggd garderob samt ett badrum med dusch som kan delas
mellan båda sovrum. Landningen har inbyggda garderober.

Golven är parkett i hela hemmet utom i badrummet. Dessutom är fastigheten
utrustad med varm-kall luftkonditioneringsenheter och gasspanna för varmvatten
och radiatorer.

Kontakta oss för att besöka den här lägenheten med en 6 m² stor terrass och 2
dubbelrum i Sarrià.

lucasfox.se/go/bcn28666

Terrass, Parkett, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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