
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. BCN37002

775 000 € Lägenhet - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

3
Sovrum  

2
Badrum  

120m²
Planlösning  

4m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Till salu en trevlig fastighet i Eixample Izquierdo. Den har
tre sovrum, naturparkett, två badrum och en 4 m2 terrass
samt värme och luftkonditionering.

Beläget i Esquerra de l'Eixample, bredvid de emblematiska gatorna Avenida Diagonal
och Enrique Granados, hittar vi denna fullt utrustade lyxfastighet med inkapslade tak
och parkettgolv i en ståtlig byggnad med en gemensam terrass.

Dagområdet består av ett rymligt och ljust vardagsrum-matsal, med ett galleri som
vetter mot en innergård i kvarteret och med utgång till en liten terrass. Därefter hittar
vi ett fullt utrustat kök med avancerade vitvaror, en vinkällare och ett barskåp med
katalanska välvda tak och hydrauliska golv, samt ett komplett badrum med dusch
och ett klassiskt badkar med ben.

I nattområdet finns tre rum. Huvudrummet har utsikt över Calle París och är utrustat
med en klädkammare, separat skrivbord och eget badrum. Dubbelrummet har tillgång
till en balkong med utsikt över Parisgatan och enkelrummet är invändigt och har en
enkelsäng. Likaså har lägenheten tillgång till den gemensamma terrassen.

lucasfox.se/go/bcn37002

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Exteriör,
Dubbla fönster, 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.

REF. BCN37002

775 000 € Lägenhet - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

3
Sovrum  

2
Badrum  

120m²
Planlösning  

4m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Till salu en trevlig fastighet i Eixample Izquierdo. Den har tre sovrum, naturparkett, två badrum och en 4 m2 terrass samt värme och luftkonditionering.

