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ÖVERBLICK

Lyxig 4 sovrum fastighet med öppen utsikt i en av de mest
eftertraktade platserna i Eixample Right

Fantastisk nyrenoverad lägenhet på 180 m² belägen i Eixample Right, bara några
minuters promenad från Gràcia. Fastigheten är renoverad med bästa kvaliteter,
isolerande väggar och tak och fönster. Vi har minne av kvaliteter.

Ett öppet utrymme har skapats runt kök och vardagsrum, med två balkonger, en på 1,9
meter och den andra på 3 m2, i söderläge, mot gatan Roger de LLuría. Huset är
fördelat på ett dagsområde som inkluderar ett fullt utrustat Modulnova-kök med
Miel-apparater, ett vinkylskåp. Ett vardagsrum/matsal, ett multifunktionsrum, en
tvättstuga och ett badrum. Både vardagsrummet och sovrummen har integrerat ljud
från Sonos-märket och belysning som kan styras via mobilen.

Nattområdet, som vetter mot norr, består av tre sovrum, två av dem med stora privata
badrum och garderober, och ett tredje sovrum med dubbelsäng, samt ett galleri med
utsikt över en tyst uteplats. Persiennerna styrs via fjärrkontroll.

Huset är redo att flytta in. Den är utrustad med parkettgolv i naturlig ek,
luftkonditionering med kanal och Mitsubishi gasuppvärmning, mjukgörare och
hemautomationssystem.

Det ligger på tredje våningen i en vacker kunglig egendom från 1930. Den har tillgång
till den gemensamma terrassen med panoramautsikt över hela staden. Du kan se alla
de viktigaste sevärdheterna i Barcelona: havet, Sagrada Familia, Tibidabo, Agbar
Tower, etc. Fastigheten har ett 6 m2 förråd på taket.

Kontakta oss för mer information eller för att besöka denna fantastiska bostad till
salu.

lucasfox.se/go/bcn34805

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Gemensam terrass,
, Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong

REF. BCN34805

1 325 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08037

4
Sovrum  

3
Badrum  

183m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/bcn34805
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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