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REF. BCN32847

790 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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2
Badrum  

126m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Rymlig och ljus lägenhet på 126 m² med 2 dubbelrum, 2
badrum, ett 40 m² stort vardagsrum/matsal och en
spektakulär gemensam terrass till salu i en unik
modernistisk byggnad i Barcelona.

Denna lägenhet ligger på fjärde våningen i en eklektisk egendom från 1876 belägen i
korsningen mellan gatorna Diputación och Bruc, unik för sina egenskaper och en av
de vackraste i Eixample. Den presenteras i perfekt skick och har en hiss.

Huset har en yta på 126 m² fördelat på ett 40 m² stort vardagsrum/matsal, ett
fristående kök, ett inre master bedroom med eget badrum och ett stort
omklädningsrum, ett annat stort dubbelrum, exteriör, med tillgång till en balkong och
ytterligare ett komplett badrum. .

En av egenskaperna som gör detta hus unikt är det faktum att vardagsrum-matsalen
kommunicerar med ett mysigt inglasat galleri i söderläge, där vi har en spektakulär
utsikt över en bra del av Eixample.

Lägenheten renoverades för cirka 15 år sedan och skulle dra nytta av en viss
uppdatering. Den är dock i mycket gott skick och skulle kunna flyttas in direkt utan
större problem då den säljs delvis möblerad.

Byggnadens terrass är avsedd för samhällsbruk och är i perfekt skick, med
imponerande utsikt över staden Barcelona.

Det bör noteras att vi precis framför vår byggnad har tillgång till en SABA-parkering
där vi hittar gott om parkeringsplatser att hyra.

lucasfox.se/go/bcn32847

Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats, 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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