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REF. BCN36598

1 000 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 5 Sovrum med 16m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

5
Sovrum  

2
Badrum  

172m²
Planlösning  

16m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Till salu takvåning med terrass som erbjuder många
reformmöjligheter och har idag fem sovrum och två
badrum. För sin del är byggnaden i perfekt skick.

Lucas Fox presenterar en fantastisk möjlighet att reformera en takvåning med terrass
efter ägarens smak. Den har 172,17m2 plus en 16,10m2 terrass enligt plan.

Nuvarande fördelningsplan bifogas samt plan med fördelningsförslag.

Det ligger på sjunde och översta våningen i en byggnad med hiss, conciergeservice
och i perfekt skick.

Det ligger i L'Antiga Esquerra de l'Eixample, några meter från Avenida Diagonal och
Plaza de Francesc Macià.

För närvarande når vi lägenheten från den rymliga hallen som leder oss till
dagområdet, som ligger till höger. Här finner vi ett rymligt vardagsrum med utgång till
den 16m2 stora terrassen i österläge.

Likaså har vi ett stort kök med skafferi, en välkomsttoalett, grovkök och ett enkelrum.

På andra sidan av hallen, erbjuder nattområdet fyra sovrum (tre av dem dubbla) och
ett komplett badrum.

Lägenheten är helt exteriör, så den får rikligt med naturligt ljus och har vacker fri
utsikt.

Kort sagt, det är ett idealiskt tillfälle för dem som vill designa ett skräddarsytt hem på
ett oslagbart läge i l'Eixample, mycket nära Turó Park och Galvany.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/bcn36598

Utsikt över bergen, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, , Gemensam terrass,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör, Djur vänligt

REF. BCN36598

1 000 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 5 Sovrum med 16m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

5
Sovrum  

2
Badrum  

172m²
Planlösning  

16m²
Terrass

+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/bcn36598
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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