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1 015 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021
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Sovrum  

3
Badrum  

215m²
Planlösning
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulärt hem på 215 m² med 4 sovrum, 3 badrum och
en personalyta till salu i stadsdelen Sant Gervasi-
Galvany.

Renoverad, mycket ljus fastighet med soligt inslag.

Fastigheten består av ett stort och helt utvändigt vardagsrum/matsal med utsikt till
utsidan. Bredvid vardagsrum-matsalen, och strax efter matsalen, har vi
vardagsrummet som skulle kunna göras om till kontor eller bibliotek. I samma
område skulle vi ha köket, fullt utrustat och med högkvalitativ finish tillsammans
med ett litet galleri och servicedelen bestående av ett sovrum och ett badrum.

Nattområdet består av huvudsovrummet med ett privat komplett badrum, och sedan
två dubbelrum, ett komplett badrum, ett enkelrum och ytterligare ett badrum. Totalt
finns fyra ljusa sovrum, tre badrum och personalsovrummet med tillhörande badrum.

Byggnaden har sex våningar, två trappor, fyra hissar och två servicehissar, en
dörrvakt och ett gemensamt område med pool.

Varje bostad kommer med tre parkeringsplatser och ett förråd, inkluderat i priset.

lucasfox.se/go/bcn33556

Swimming pool, Portvakt, Gym, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör
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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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	Spektakulärt hem på 215 m² med 4 sovrum, 3 badrum och en personalyta till salu i stadsdelen Sant Gervasi-Galvany.

