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REF. BCN28924

499 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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Planlösning
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ÖVERBLICK

Exceptionell 2-rumslägenhet till salu i en ny utveckling
belägen i Eixample Right, Barcelona.

Denna nya utveckling ligger på Avenida Diagonal, i en 1930-talsbyggnad med en
spektakulär fasad och erbjuder lyxiga lägenheter med utsikt över Sagrada Familia.

Byggnaden, som håller på att totalrenoveras, erbjuder en elegant marmorhall med
conciergeservice och hiss, samt parkeringsplatser.

Denna utmärkta lägenhet på 79 m² ligger på första våningen eller mezzaninvåningen.
Att gå in i en hall med gästtoalett på höger sida välkomnar oss. Till vänster finns ett
enkelrum. Därefter hittar vi det mycket rymliga vardagsrummet/matsalen med fullt
utrustat kök och en central ö, allt i ett öppet utrymme. Från vardagsrummet till
vänster ligger det stora sovrummet med eget badrum.

Modern inredning och banbrytande teknik har noggrant kombinerats med
restaurerade originaldetaljer från 1930-talet för att skapa detta imponerande hem i
centrum av staden. Funktioner som får den här lägenheten att sticka ut inkluderar
högt i tak med restaurerade träfönsterkarmar och lister, parkettgolv och eleganta
badrum i marmor. Fönster från golv till tak översvämmer vardagsrummet och
matsalen med naturligt ljus. Köket av märket Bulthaup är fullt utrustat.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn28924

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Dubbla fönster
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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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