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Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 19m² terrass till salu i Eixample Höger
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ÖVERBLICK

Utmärkt ny 3-rumslägenhet med en lång balkong och en
uteplats till salu i Eixample Right, Barcelona.

Vi hittar denna utsökta fastighet på 160 m² på huvudvåningen i en elegant byggnad
på den breda, lummiga avenyn, Ronda de Sant Pere, i det populära och centrala
distriktet Eixample Right i Barcelonas centrum. Läget är centralt och boende här kan
njuta av ett brett utbud av butiker, restauranger och annan service utanför dörren.

Detta nyrenoverade hem presenteras idag i oklanderligt helt nytt skick, med eleganta
ytskikt och material av högsta kvalitet som används i hela hemmet.

När vi kommer in i fastigheten befinner vi oss i en bred entréhall med en bekväm
plats att lämna nycklar etc. Rakt fram hittar vi det magnifika vardagsrummet -
matsalen. Detta rymliga rum är underbart ljust tack vare de tre uppsättningarna
dubbeldörrar i glas som öppnar mot den långsträckta balkongen som löper längs med
byggnadens fasad, med utsikt över den attraktiva trädkantade gatan nedanför, som
alltid myllrar av stadsliv men inte bullrar. . Det ljusa trägolvet och släta väggar med
radiatorer och högt i tak ger en klassisk och lyxig känsla till utrymmet.

I anslutning till matplatsen hittar vi det halvöppna köket som är både modernt och
smakfullt utformat med vackra mörka bänkskivor och väl dolda förvaringslösningar.

Om vi återvänder till hallen hittar vi två ensuite dubbelrum på ena sidan, varav det
ena också har ett eget fantastiskt omklädningsrum med hyllor och garderober, och
båda rummen har tillgång till en mysig liten privat terrass med plats för bord och
garderober. stolar; den idealiska platsen att njuta av ditt morgonkaffe.

På andra sidan hallen hittar vi ytterligare ett sovrum med separat badrum.

Denna välbelägna, orörda nya lägenhet skulle göra ett avundsvärt hem i Barcelona
och är särskilt lämpad för en köpare som söker ett hem som kan flyttas in och njuta
av omedelbart.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att beställa en visning.

lucasfox.se/go/bcn37691

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Renoverad,
Luftkonditionering, Förråd, Balkong

REF. BCN37691

1 295 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 19m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
Sovrum  

3
Badrum  

160m²
Planlösning  

19m²
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.se/go/bcn37691
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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