
SÅLD

REF. BCN38000

549 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Gràcia, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gràcia »  08024

2
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
Planlösning  

5m²
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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

I perfekt skick, renoverad 2-sovrum, 2-badrumsfastighet
till salu. På en hög våning med terrassutrymme och valfri
parkering i byggnaden.

Fastighet till salu i perfekt oklanderligt skick, med två dubbelrum (ett ensuite) och 2
badrum med en trevlig öppen planlösning. Material av hög kvalitet har använts vid
renoveringen, vilket resulterade i denna ljusa och inträdesklara fastighet. Stilen är
modern och smakfull; den perfekta tomma duken för den nya ägaren att komma in
och komplettera med sin egen personliga touch.

Lägenheten ligger på byggnadens verkliga sjätte våning och har en solig terrass med
plats för uteservering. Även i byggnaden finns möjlighet att hyra eller köpa en
parkeringsplats; en detalj som kommer att uppskattas mycket i ett kvarter där det är
ont om parkering.

Fastigheten är fullt utrustad med central luftkonditionering genom kanaler, och
fastigheten har äkta trägolv, vattenfilter i hela fastigheten, ett fullt utrustat kök och
flexibla möbler.

Byggnaden har en conciergeservice för extra bekvämlighet.

Läget är i Gracia, bredvid kollektivtrafik, restauranger etc men också nära till parker
för att ha lite gröna omgivningar.

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

lucasfox.se/go/bcn38000

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, 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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	I perfekt skick, renoverad 2-sovrum, 2-badrumsfastighet till salu. På en hög våning med terrassutrymme och valfri parkering i byggnaden.

