
SÅLD

REF. BCN2914

825 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 5 Sovrum med 112m² terrass till salu i Esplugues, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
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3
Badrum  

144m²
Planlösning  

112m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Denna rymliga, ljusa och nyrenoverade lägenhet med 5
sovrum och en stor terrass ligger i ett lugnt, säkert
bostadsområde med enkel tillgång till Barcelonas
centrum.

Beläget i ett lugnt bostadsområde, bara några minuter från lokala butiker och
bekvämligheter, Barcelona och ansedda internationella skolor, hittar vi denna soliga,
tysta lägenhet till salu.

Fastigheten erbjuder en yta på 144 m² plus en 48 m² stor terrass som kan nås från de
flesta rummen. Utrymmet är uppdelat mellan ett stort vardagsrum och matsal, ett
kök, tvättstuga, 5 sovrum och 3 badrum. Befälhavaren har eget badrum och de övriga
rummen är singlar. Sovrummen har trägolv för extra värme och har inbyggda
garderober. Köket och badrummen har nyligen renoverats och presenteras i mint
skick.

Utöver själva lägenheten hittar vi 2 parkeringsplatser i byggnadens garage och en
förvaringsenhet. Dessutom finns det en gemensam pool och en conciergetjänst i
byggnaden som delas mellan de 7 fastigheterna.

Ett utmärkt val för en familj som flyttar till Barcelona med tanke på dess lugna, säkra
läge nära staden och internationella skolor.

lucasfox.se/go/bcn2914

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Service-hiss, Säkerhet,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
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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