
REDUCERAT PRIS

REF. BCN32146

760 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 102m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08037
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2
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94m²
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ÖVERBLICK

Fantastisk 94 m² möblerad designlägenhet med direkt
tillgång till den underbara 102 m² terrassen till salu i en
ståtlig byggnad från år 1920 på Passeig de Sant Joan, en
av de mest emblematiska och chica gatorna i staden.

När vi kommer in i fastigheten hittar vi en korridor som leder till sovrummen. På ena
sidan presenteras det första stora enkelrummet och mot den andra hittar vi ett
andra dubbelrum med tillgång till en innergård med ljus och framför ett komplett
badrum med dusch. Fortsätter till höger, i samma korridor, det stora master bedroom
med ett privat komplett badrum med badkar och tillgång till en annan inre ljuskälla.

På baksidan finner vi ett rymligt vardagsrum. Därefter går vi igenom några skjutbara
trädörrar, som leder till ett mycket komplett arbetsrum med utgång till terrassen.
Innan du går ut, till höger, bredvid vardagsrummet, finns matsalen och det fullt
utrustade köket.

Den här delen av lägenheten har också direkt tillgång till en underbar terrass på 102
m² med mycket ljus hela dagen. I slutet av terrassen finns ett förråd med kylskåp och
en tvättstuga.

Perfekt för dig som letar efter en renoverad lägenhet, med den stora fördelen att
njuta av solen hela året på en vacker terrass.

lucasfox.se/go/bcn32146

Terrass, Hiss, Utrustat kök,
Luftkonditionering
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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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