
SÅLD

REF. BCN29791

1 400 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 10m² terrass till salu i Sant Gervasi -
Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

4
Sovrum  

4
Badrum  

263m²
Planlösning  

10m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Underbar helt utåtvänd lägenhet med massor av naturligt
ljus tack vare sina stora fönster och terrass till salu i Sant
Gervasi-Galvany, Barcelona.

Underbar helt utåtvänd lägenhet full av naturligt ljus tack vare de stora fönstren.
Eftersom den har en fyrkantig layout, utnyttjar den alla sina utrymmen.

När vi kommer in leder dess rymliga hall med skräddarsydda skåp oss till det stora
vardagsrummet med tillgång till en trevlig terrass. Bredvid vardagsrummet finns det
ett kontorsutrymme som kan användas som sovrum, om det behövs.

Till vänster om hallen finns ett kök med matplats med naturligt ljus. Den är fullt
utrustad med avancerade apparater, med en stor ö och gott om lagringsutrymme.
Köket ger tillgång till vattenområdet, som också kan nås via serviceingången.

Nattområdet har tre yttre sovrum med massor av naturligt ljus, med privata badrum
och garderober.

Fastigheten renoverades för 2 år sedan med högkvalitativa material och finish,
inklusive individuellt reglerad luftkonditionering och kanaluppvärmning.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn29791

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör
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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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