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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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ÖVERBLICK

Utmärkt lägenhet med 4 sovrum och 2 stora balkonger till
salu i en kulturminnesmärkt ståtlig byggnad i Eixample
Right,

Fantastisk lägenhet med en användbar yta på 147 m² och en bebyggd yta på 169 m²
byggd på översta våningen i en viktig kulturminnesmärkt ståtlig byggnad från 1942,
med 2 hissar och en conciergeservice. Det ligger i hjärtat av Barcelonas Eixample
Right, på det berömda Golden Square, bara en gata från Passeig de Gràcia, omgivet av
alla tjänster och affärer.

Den har för närvarande 4 sovrum, 3 dubbelrum och 1 enkelrum, 2 kompletta badrum,
1 gästtoalett, ett rymligt vardagsrum med matplats som översvämmas av naturligt ljus
med stora fönster och ett fullt utrustat kök med avancerade apparater och en separat
tvättstuga. Både vardagsrummet och sovrummet har tillgång till 2 stora balkonger:
ett idealiskt hörn för att placera ett bord och stolar, där du kan njuta av solen och
stadens privilegierade klimat.

Hörnfastigheten har vackra trägolv och inbyggda garderober i alla sovrum. Den är
också utrustad med luftkonditionering, värme och tvåglasfönster för att garantera din
komfort när som helst på året. Fastigheten har ett förråd på samma plan.

Kontakta oss för att besöka detta underbara hem med 2 stora balkonger i Eixample
Right.

lucasfox.se/go/bcn34889

Portvakt, Hiss, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, 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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