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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet med 3 dubbelrum med ett
vardagsrum på 40 m² till salu i en helrenoverad ståtlig
byggnad belägen i ett prestigefyllt område i Barcelona.

Fantastisk lägenhet till salu belägen i ett privilegierat område i Sant Gervasi-Galvany,
på översta våningen i en byggnad som renoverades 2015, men som bevarar sin essens
av en ståtlig byggnad, sin charm och autenticitet.

Den har en yta på 127 m². När vi kommer in i bostaden hittar vi två dubbelrum med
inbyggd garderob bredvid ett komplett badrum med dusch och gästtoalett. Detta
följs av ett stort, fullt utrustat kök. Intill köket finns en yta som möjliggörs som
tvättstuga där pannan är placerad.

Köket har direkt tillgång till ett stort, mycket ljust vardagsrum/matsal, med direkt sol
från mitt på morgonen. Korsar du vardagsrummet kommer du in i master bedroom
som ligger på hörnet och har ett komplett badrum med badkar och inbyggd garderob.

Huset är utrustat med kanalluftkonditionering och individuell gasuppvärmning, och
har stora dubbelfönster med motoriserade persienner som släpper in mycket
naturligt ljus. Den har ett förråd i källaren i samma byggnad.

Byggnaden har en conciergeservice samt ett videoövervakningssystem.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/bcn31840

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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.

REF. BCN31840

795 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

3
Sovrum  

3
Badrum  

127m²
Planlösning

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Fantastisk lägenhet med 3 dubbelrum med ett vardagsrum på 40 m² till salu i en helrenoverad ståtlig byggnad belägen i ett prestigefyllt område i Barcelona.

