
REF. BCN35125

3 200 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 7m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08008

4
Sovrum  

3
Badrum  

215m²
Planlösning  

7m²
Terrass

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

Helrenoverad fastighet belägen på andra våningen i en
byggnad från 1885 på Passeig de Gràcia, framför La
Pedrera.

Fastighet belägen på den emblematiska Passeig de Gracia, på andra våningen i en
historisk byggnad från 1885. Hela fastigheten tillhörde grevarna av Brias och
totalrenoverades 2003, med bevarat de flesta nyklassicistiska och modernistiska
inslagen, samtidigt som faciliteterna var anpassad för att möta moderna standarder.

Eftersom den ligger på andra våningen kan du njuta av en privilegierad utsikt över La
Pedrera av Antoni Gaudí.

Kvaliteten på ytbehandlingarna är utmärkt i hela hemmet. Vardagsrummet är
uppdelat i två rum, med en yta på 50 m² och består av 3 sammanfogade balkonger
som löper längs med fasaden och projicerar en privilegierad utsikt över La Pedrera.
Matsalen ansluter till ett fullt utrustat minimalistiskt kök beläget i den centrala delen
av hemmet.

Bredvid detta hittar vi en enkelrumssvit.

I fastighetens västra flygel finns nattområdet, som består av 3 sovrum, varav 2 delar
badrum och det sista hör till mastersviten med ett komplett badrum och utsikt över
en vacker uteplats med kvarter.

Kombinationen av vita väggar och parkettgolv ger fastigheten en omisskännlig känsla
av rymd, och dess läge gör att mycket naturligt ljus kommer in under hela dagen.

Perfekt som första bostad eller som investering, med tanke på dess egenskaper och
läge.

lucasfox.se/go/bcn35125

Utsikt över bergen, Portvakt,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Rullstolar,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong
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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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