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REF. BCN36438

772 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 52m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036
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ÖVERBLICK

Helt renoverad takvåning med 3 sovrum med 52 m²
terrass till salu i Eixample Left, Barcelona.

Lägenhetsbyggnaden Villarroel-Rossello ligger på vänster sida av Eixample-distriktet
i Barcelona, mittemot sjukhuskliniken. Byggnaden har eleganta ytskikt samt
helrenoverade gemensamma utrymmen med högkvalitativa material, vilket ger den
en chic och modern identitet.

Byggnaden med 8 våningar har 29 lägenheter, inklusive denna helrenoverade
takvåning med 3 sovrum på 7:e våningen. Boendet har en bebyggd yta på 96 m² samt
en rymlig 52 m² terrass med utsikt över gatan.

Denna lägenhet presenterar sig själv som en utmärkt möjlighet, tack vare sitt
avundsvärda läge i staden, det rikliga naturliga ljuset den får samt de nya och
eleganta gemensamma utrymmen som byggnaden erbjuder.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn36438

Terrass, Portvakt, Hiss, Uppvärmning,
Nära transportmedel
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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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