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REF. BCN34061

1 198 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 27m² terrass till salu i Diagonal Mar,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Diagonal Mar »  08019
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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet på 126 m² med en 27 m² terrass till
salu i ett av de mest exklusiva områdena i Barcelona,
Diagonal Mar.

Lucas Fox presenterar denna lyxlägenhet med otrolig panoramautsikt över staden,
havet och bergen. Den drar nytta av en 27 m² stor terrass, samt ett otroligt ljusinsläpp
tack vare sina stora fönster.

En rund hall ger vika för dagområdet. Här hittar vi ett mycket ljust vardagsrum med
fantastisk utsikt över havet från terrassen, med en modern matsal. Den har ett
mycket funktionellt kök, med fri utsikt, och en tvättstuga. Bredvid vardagsrummet
finns det stora sovrummet med ett privat badrum i två delar med badkar och dusch. I
nattområdet finns tre sovrum med utgång till terrassen och ett komplett badrum.
Fastigheten har stor förvaringskapacitet, med gott om utrymmen, inbyggda
garderober och hyllor.

Byggnaden erbjuder ett stort gemensamt område med trädgård och pooler, en för
vuxna och en för barn, med en lekplats, padeltennisbanor, gym, område för
evenemang, 24-timmars bevakning och en dörrvakt. Likaså erbjuder den två
parkeringsplatser som inte ingår i priset och ett förråd på ca 7 m².

Denna fastighet har ett exklusivt läge, mycket nära stranden, bara ett kvarter bort,
som erbjuder köpcentrum och har bra förbindelser med kollektivtrafiken.

lucasfox.se/go/bcn34061

Terrass, Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Padel-bana,
Naturligt ljus, , Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Förråd, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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