
REF. BCN30319

450 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 1 Sovrum med 60m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

1
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1
Badrum  

34m²
Planlösning  

60m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Unik takvåning med 1 sovrum till salu i Passeig de Sant
Joan med 2 privata terrasser.

Fastigheten ligger i ett fantastiskt bostadsområde i Passeig de Sant Joan i Eixample,
precis nära Triumfbågen och Plaça Tetuan. Fastigheten drar nytta av 2 utmärkta
privata terrasser där du kan njuta av den fantastiska utsikten samt koppla av och
sola. Det skulle vara ett fantastiskt val för en enskild professionell eller ett par.
Fastigheten drar nytta av att vara den enda lägenheten på golvet, därför är den
mycket privat och tyst.

När vi går in i lägenheten har vi en av de privata terrasserna till höger och när vi
fortsätter till vänster hittar vi ett vackert badrum i medelhavsstil. Bredvid badrummet
finns ett sovrum med en dubbelsäng och en garderob. Vardagsrummet är bekvämt
placerat bredvid den andra stora privata terrassen och har en soffa och ett matbord.
Köket är fullt utrustat, modernt och klart för någon att börja njuta av det.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn30319

Terrass, Hiss, Parkett, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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