
REF. BCN36866

1 140 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 5 Sovrum med 17m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08029

5
Sovrum  

3
Badrum  

170m²
Planlösning  

17m²
Terrass
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https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Ljus takvåning i 2 plan med öppna ytor med en terrass på
nästan sextio meter, vacker utsikt över staden, fyra
sovrum plus ett kontor, en toalett och två kompletta
badrum.

Trevlig duplex takvåning att reformera belägen i l'Eixample Izquierdo, med 170 m2,
öppen och ljus. Den har fem sovrum (en svit), ett stort vardagsrum med öppen spis
som vetter mot en 17 m2 terrass med eftermiddagssol och fyra sovrum plus ett
kontor.

En liten hall ger oss tillgång till husets centrala del och till ett rymligt vardagsrum
som lämnar efter sig det fristående köket och ett grovkök. Detta vardagsrum har högt
välvt tak, tillgång till en vacker terrass på nästan 20 m2 och betjänas av en elegant
öppen spis i marmor.
Här hittar vi en trappa som leder till fastighetens första våning: nattområdet. Denna
del består av fyra sovrum, ett komplett badrum, tillgång till en andra terrass på mer
än 40 m2 och en bekväm tvättstuga utrustad med tvättmaskin och torktumlare.
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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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	Ljus takvåning i 2 plan med öppna ytor med en terrass på nästan sextio meter, vacker utsikt över staden, fyra sovrum plus ett kontor, en toalett och två kompletta badrum.

