
SÅLD

REF. BCN31693

1 150 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 6 Sovrum med 10m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08013

6
Sovrum  

2
Badrum  

222m²
Planlösning  

10m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Rymligt 214 m² hus med en 10 m² terrass till salu i en
byggnad från 1928 bredvid Passeig de Sant Joan,
Barcelona.

Denna rymliga lägenhet ligger på femte våningen i en byggnad med hiss på Carrer
Consell de Cent. Den renoverades för några år sedan, men den är fortfarande i
perfekt skick tack vare konstant underhåll och bra användning av den.

Fastigheten erbjuder för närvarande ett rymligt vardagsrum i söderläge med tillgång
till en balkong på cirka 10 m², perfekt för att njuta av din fritid. Dessutom finns ett
fullt utrustat separat kök.

Nattområdet rymmer sex stora sovrum, inklusive master bedroom med eget badrum,
inbyggda garderober och tillgång till blockets uteplats. Av de återstående fem är fyra
dubbelrum och den sista är en interiörsingel. Hemmet kompletteras med ytterligare
ett komplett badrum.

Eftersom det ligger på en hög våning och nästan hela huset är exteriört får det rikligt
med naturligt ljus hela dagen.

Fastigheten har larmsystem, delad luftkonditionering och radiatorvärme. Golvet är en
kombination av parkett och vit marmor. Lägenheten innehåller möbler och vitvaror.

lucasfox.se/go/bcn31693

Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, , ,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Bibliotek, 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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