REF. BCN3153

3 200 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Sant Gervasi - La Bonanova, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sant Gervasi - La Bonanova » 08035

7

4

501m²

997m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Hus med trädgård och pool till salu på Avenida Tibidabo
med fantastisk utsikt över staden och enorm
renoveringspotential.
3-våningshus som kräver renovering, med stor potential att bli ett fantastiskt
familjhem i ett exklusivt område i Barcelona, i det prestigefyllda Zona Alta-distriktet.
Huset har en bottenvåning med vardagsrum - matsal, bibliotek, gästtoalett och en
köksdyna med separat serviceingång. På första våningen finns en stor sovrumssvit
med ett angränsande sovrum, eventuellt för användning som omklädningsrum, 2
dubbelrum med delat badrum och 1 med terrass.
Den andra och översta våningen har ett stort sovrum som kan användas som ett
mångsidigt utrymme, 2 enkelrum med delat badrum och en utsiktspunkt med
fantastisk utsikt över hela staden. Dessutom finns det en vinkällare och skafferi i
källaren samt tillgång till 2-bilgaraget.

lucasfox.se/go/bcn3153
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
I behov av renovering , Exteriör, Bibliotek,
Balkong

Fastigheten är registrerad att ha en yta på 125 m², även om mätarens mätningar
uppger att det byggda området är närmare 500 m². Tomten täcker cirka 997 m² och
erbjuder en trevlig trädgård, pool och chill out-område.
En unik möjlighet att förvärva en stor fastighet på en exklusiv adress och anpassa den
till att skapa ditt drömfamiljshus.
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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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