
REDUCERAT PRIS

REF. BCN38386

875 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Lägenhet med 5 Sovrum med 64m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08013

5
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2
Badrum  

132m²
Planlösning  

64m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rymlig lägenhet på första våningen att renovera på
Diagonal, nära La Sagrada Familia.

På första våningen i en 1950-talsbyggnad med renoverade gemensamma ytor hittar vi
denna 132 m² stora fastighet att renovera.

Fastigheten har idag 5 sovrum, 2 badrum, 2 förvaringsutrymmen, kök, tvättstuga och
vardagsrum - matsal, men planlösningen kan göras om för att anpassas efter
köparens livsstil och personliga krav.

På ena sidan av fastigheten har vi tillgång till en långsträckt balkong, medan vi på den
andra sidan hittar en enorm terrass med gott om plats för att skapa en uteservering
och ett avslappningsutrymme; ganska privilegiet i stadens centrum.

Denna lägenhet skulle vara idealisk för en kund som vill designa sitt eget hem från
grunden, välja alla finesser och detaljer för att skapa ett personligt drömhem.

Positionen på Diagonal och bara några minuter till fots från Passeig Sant Joan och
Sagrada Familia, gör detta till en mycket eftertraktad plats, med allt som staden
erbjuder till hands.

Kontakta oss gärna för mer information om denna fantastiska möjlighet.

lucasfox.se/go/bcn38386

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
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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