
REF. BCN35157

1 650 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 8m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008
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ÖVERBLICK

Exklusivt hus som för närvarande renoveras med 3
sovrum och 3 badrum, med en 8 m² terrass i en klassisk
byggnad intill Passeig de Gracia,

Spektakulärt exklusivt hem i Eixample, bredvid Avinguda Diagonal, i ett av de mest
exklusiva områdena i Barcelona, närmare bestämt en huvudvåning på Calle Córcega,
mellan Rambla Catalunya och Passeig de Gracia.

Fastigheten håller för närvarande på att totalrenoveras och levereras färdig att flytta
in i den.

Den täcker en total yta på 187,29 m², fördelat på 179,28 m² bostäder, 8 m² terrass.

Består av 3 rum, ett av dem en svit, ett stort vardagsrum / matsal med utsikt över
Carrer Córcega, ett fullt utrustat kök, tvättstuga och förråd, gästtoalett och 2 badrum,
varav ett med eget badrum.

Ytbehandlingarna kommer att vara av högsta kvalitet, ge en bekväm, avantgardistisk
och funktionell design, levereras fullt utrustad.

De många detaljerna, såsom lister i huvudrummen, stora porslinsgolv och väggplattor
i mikrocementeffekt och/eller parkett i fiskbensformat med toppskikt av ek, samt
installationer baserade på energieffektivitet (golvvärme, luft). luftkonditionering),
larm och telekommunikation kombineras för att ge fantastisk design och komfort.

Ett projekt utformat för att njuta av ett hem i enlighet med dess läge och status.

lucasfox.se/go/bcn35157

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , , Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
Exteriör, 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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