
SÅLD

REF. BCN34157

495 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 70m² terrass till salu i Sants, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sants »  08004
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ÖVERBLICK

Helt nytt lyxhus med stor terrass till salu. För närvarande
är projektet under uppbyggnad och kommer att vara klart
i slutet av april 2022.

Vackert designat hem på 70 m² med 3,20 meter högt i tak. Den har 2 dubbelrum och 2
kompletta badrum, ett vardagsrum, matsal, kök på mer än 30 m². Den har också en
privat terrass - trädgård på cirka 70 m², med träd och planteringskärl där du kan
designa din trädgård som du vill.

Sovrummen och badrummen är belägna på den inre sidan av hemmet, medan det
stora vardagsrummet gränsar till uteplatsen och trädgården och blandar det inre och
yttre utrymmena perfekt. Trädgården är klädd med kakel och har med några
perimeter planteringskärl samt en pergola på baksidan, ansluter till köket matsal,
tvättstuga och en grillplats.

Renoveringen har bibehållit originalelement som stora dörrar, och spektakulära
träramar förutom taklister och listverk.

Den har ett fullt utrustat lyxkök och badrum med stora regnduschar. Det är
sydostläge och har direkt vinter- och sommarsol.

lucasfox.se/go/bcn34157

Trädgård, Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör, Förråd,
Dubbla fönster
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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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