
REF. BCN37324

995 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 48m² terrass till salu i Vila Olimpica, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Vila Olimpica »  08005

4
Sovrum  

2
Badrum  

155m²
Planlösning  

48m²
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

Perfekt fastighet för dig som älskar lugn och ro och vill
njuta av en stor terrass. Det är ett modernt parhus med
två våningar beläget i stadskomplexet Vila Olímpica del
Poblenou.

Tillträde till huset sker privat från gatan.

Till höger om hallen hittar vi en liten betjäningstoalett. Därefter går vi in i ett rymligt
vardagsrum med mycket naturligt ljus tack vare stora fönster. Genom att öppna
dessa fönster smälter interiören samman med exteriören och leder till en underbar
48 m2 terrass dekorerad med växter. Här kan du njuta av de långa sommardagarna i
sällskap med vänner och familj.

På samma våning har vi ett fullt utrustat kök med toppmoderna vitvaror tillsammans
med en praktisk grovkök.

Vi når sovdelen på övervåningen genom en elegant trappa. Denna del av huset
avslöjar fyra sovrum, varav ett har eget badrum och har inbyggda garderober.
Dessutom är området komplett med två fullt utrustade badrum.

Ett parkettgolv i hela huset, vilket gör det väldigt mysigt, är ett exempel på den här
fastighetens högkvalitativa finish.

lucasfox.se/go/bcn37324

Terrass, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör
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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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