
SÅLD

REF. BCN37113

1 275 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum med 9m² terrass till salu i Sant Gervasi - Galvany,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021
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Terrass
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ÖVERBLICK

Ståtligt hem med fem sovrum beläget på andra våningen i
en prestigefylld egendom i ett av de mest populära
områdena i Avenida Diagonal

Fantastisk fastighet till salu belägen på andra våningen i en vacker kungsgård från
1930, verk av den välkände arkitekten Enric Sagnier.

Huset, ståtligt och elegant, har en yta på 206 m².

Den består av ett exteriört ädelt område med utsikt över Avenida Diagonal, mycket
ljust och med ett rymligt vardagsrum intill en matsal med tillgång till en 7 m² stor
terrass i söderläge. Det är en öppen yta på 55 m² med högt i tak på mer än 3 meter
och stora fönster med trädkantad utsikt.

Det stora sovrummet, exteriört och mycket ljust, är stort och har en balkong i
söderläge, samt terrassen. Den har ett omklädningsrum och ett komplett badrum
med badkar och bänkskiva i marmor.

Köket ligger i den centrala delen, är fullt utrustat, har en kontorsdel och har ett
annex aktiverat som vattendel, med tvättmaskin och panna.

Från hallen och till vänster hittar vi ytterligare tre sovrum, varav två är dubbelrum och
med tillgång till ett vackert exteriört galleri med utsikt över en kvarters uteplats. Å
andra sidan tjänar ett komplett badrum de tre sovrummen. Den har ett femte inre
enkelrum med utsikt över gårdens uteplats.

Fastigheten ligger i ett av de mest eftertraktade områdena på Avenida Diagonal,
bredvid Plaza Francesc Macià och Turó Park.

Det finns möjlighet att dela upp huset i två fastigheter.

Tveka inte att kontakta Lucas Fox för mer information eller för att ordna ett besök på
detta fantastiska hem beläget i ett exklusivt område i Sant Gervasi-Galvany.

lucasfox.se/go/bcn37113

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Gemensam terrass, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Gourmet lounge,
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.
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