
REF. BCN32325

875 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum med 72m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
Sovrum  

2
Badrum  

125m²
Planlösning  

72m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Lägenhet i gott skick med 3 sovrum, med dubbel aspekt
och en privat terrass på 60 m² till salu i Eixample till
höger i Barcelona.

Spektakulär 3-rumslägenhet till salu med en privat terrass på 60 m² med utsikt över
en uteplats på ön i centrum av Eixample.

Byggnaden från 1900 är i gott skick och har hiss.

Enligt planen består lägenheten av 125 m² interiör plus 72 m² exteriör, medan det
enligt registret skulle vara 130 m² bostäder och 60 m² yttre yta.

När vi kommer in i lägenheten finner vi en stor hall, med tydligt avgränsade ytor,
dagområdet till vänster och nattområdet till höger. Dagområdet vetter mot blockets
uteplats med tillgång till den 60 m² stora privata terrassen. Den består av ett stort
vardagsrum/matsal och ett separat kök.

I nattområdet hittar vi tre väl tilltagna dubbelrum, varav två på samma våning, och
det tredje går ner för några trappor till en nedre våning som ligger på entresolplanet i
byggnaden som också har ventilation.

Fastigheten har uppdaterats, även om den skulle dra nytta av vissa förbättringar.

Det är en möjlighet att njuta av en lägenhet med terrass i ett exceptionellt och
mycket lugnt läge.

lucasfox.se/go/bcn32325

Terrass, Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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