
SÅLD

REF. BCN28916

950 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum till salu i Sant Gervasi - La Bonanova, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

5
Sovrum  

3
Badrum  

240m²
Planlösning  

4m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Magnifik 240 m² lägenhet, solig och ljus, med en perfekt
layout.

Vacker lägenhet att renovera, i en klassisk byggnad från 1945, majestätisk entré med
välvda tak, hiss med dubbel ingång (en för servicepersonal) och conciergetjänst.

Denna lägenhet har utsikt över två gator och njuter av naturligt ljus på morgonen och
eftermiddagen.

Theer är en entré med en stor hall, i vardagsrummet hittar vi en stor utvändig matsal
med stora fönster och en balkong. En dörr leder till det stora köket, tvättstugan och
gästtoaletten.

I nattområdet hittar vi 5 dubbelrum och två kompletta badrum.

Lägenheten är i sitt ursprungliga format, med stengods och mattgolv, träfönsterramar
och dörrar. Det finns luftkonditionering i vardagsrummet och hallen.

Byggnaden har renoverats på båda fasaderna och har en nyrenoverad trappa och
hiss.

Planen med ett layoutförslag har gjorts av våra arkitekter.

lucasfox.se/go/bcn28916

Portvakt, Naturligt ljus, Tjänsteentré,
Förråd, Exteriör, 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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