
REF. BCN30028

2 500 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008
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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet med 3 sovrum, redo att flytta in, med
högt i tak och lister, till salu i Barcelonas Eixample Right.

På den faktiska fjärde våningen i en klassisk byggnad från 1970 hittar vi denna
renoverade 194 m² stora lägenhet med ursprungliga 3,5 meter höga tak och listverk.

På dagområdet har vi ett mycket ljust vardagsrum med två balkonger med utsikt över
Passeig de Gracia och sedan en matsal som vetter mot vardagsrummet. Samma del
består av ett kök med separat tvättstuga mittemot. Köket är utrustat med märken av
mycket god kvalitet: Neff, Liebherr och Bosch.

Vi fortsätter nerför en korridor som leder oss till nattområdet, som börjar med ett
komplett badrum med dusch. Motsatsen är korridoren bredare och erbjuder
tillräckligt med utrymme för att sätta ett kontor. Sedan finns det två dubbelrum, ett
av dem med inbyggda garderober. I slutet av detta område hittar vi ett mycket rymligt
och ljust sovrum med en gammal öppen spis. Detta rum ger tillgång till ett 15 m² stort
galleri med inbyggda garderober och ett stort badrum med badkar och dusch.
Galleriet kan återställas till sitt ursprungliga tillstånd och förvandlas till en terrass.
Detta område har utsikt över den inre delen av den prestigefyllda Pedrera.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn30028

Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, 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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