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ÖVERBLICK

Takvåning med 4 sovrum och terrass i söderläge med
privilegierad utsikt till salu i Gran Via de les Corts
Catalanes.

Fantastisk takvåning på 160 m² till salu på Gran Via de les Corts Catalanes, till vänster
i Eixample. Den ligger i en byggnad från 1900 med fin fasad. Boendet har gott om
naturligt ljus hela dagen.

När vi går in i fastigheten finner vi en hall som skiljer vardagsrummet och
nattområdet åt. I den centrala delen finns det fullt utrustade köket. Bredvid hittar vi
vardagsrummet med direkt tillgång till en terrass i söderläge med privilegierad utsikt
över Barcelona och Montjuic, och njuter av direkt sol större delen av dagen.

I lägenhetens andra flygel hittar vi nattområdet. Den består av fyra sovrum, tre
dubbelrum och en singel. Det stora sovrummet har ett stort badrum. De andra två
dubbelrummen är exteriöra och har, precis som terrassen, helt öppen utsikt över
Barcelona och kan se Tibidabo. Det fjärde sovrummet är ett singel och har utsikt över
ett block uteplats. Ett andra stort badrum är tillgängligt för de andra tre sovrummen.

Fastigheten har luftkonditionering och värme via kanaler, samt gasuppvärmning med
radiatorer.

Fastigheten kompletteras av en gästtoalett och en grovkök.

Takvåningen består av två separat registrerade enheter, vilket gör att den kan delas
upp i två bostäder.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om denna takvåning med stor
renoveringspotential.

lucasfox.se/go/bcn36687

Utsikt över bergen, Terrass, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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