
SÅLD

REF. BCN29853

780 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum med 37m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011

3
Sovrum  

2
Badrum  

170m²
Planlösning  

37m²
Terrass

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

Lägenhet i hörnbyggnad på Aribaugatan med tre exteriör
dubbelrum och en 35m2 uteplats

Detta fantastiska hem ligger i en hörnbyggnad på Aribaugatan med Consell de Cent.
Dess närhet till Calle Enrique Granados eller livliga Plaza Universidad gör det till ett
stycke med ett förstklassigt läge i vår stad.

Lägenheten som vi presenterar har ca 170m2 fördelat på huset och en halvsluten
uteplats. Detta utrymme har ca 35m2 medan den inre delen av huset har 134m2.

Fastigheten har en idealisk fördelning. Allt kretsar kring det matsalsöppna köket
kopplat till ett bekvämt och ljust vardagsrum.

Därifrån kommer de 3 sovrummen, alla dubbelrum och exteriört mot gatan. Det stora
sovrummet har också ett stort omklädningsrum och ett badrum med dusch och
hydromassagebadkar.

Vi hittar också ett förråd med en tvättstuga och ett andra badrum som kan nås direkt
från uteplatsen.

Byggnaden är från 1868 och är i mycket gott skick. Den har hiss och gemensam
terrass på taket.

En idealisk fastighet för en krävande kund.

lucasfox.se/go/bcn29853

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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