
REF. BCN39107

1 695 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 58m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010
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ÖVERBLICK

Spektakulär fastighet i l'Eixample Right, totalrenoverad
med högsta kvalitet och med tre sovrum, två badrum och
en 30 m2 terrass

Denna spektakulära klassiska kungagård i l'Eixample ligger i början av Carrer Girona,
en av de tystaste gatorna som planeras i projektet "Superrillas" i l'Eixample. Gården
har alla detaljer av klassisk Barcelona-arkitektur, med en träport, en klassisk fasad
och järnbalkonger.

Lägenheten till salu ligger på huvudvåningen i byggnaden, huvudvåningen vid
byggtillfället, så den har högst i tak.

Huset är nyrenoverat och inrett, redo att flytta in. Den har en fullt funktionell
fördelning, med ett rymligt vardagsrum/matsal med utsikt mot exteriör och anslutet
till ett fullt utrustat kök av hög kvalitet.

Dessutom har den en gästtoalett intill dagområdet.

I nattområdet hittar vi ett invändigt rum med eget badrum och två rum med utsikt
över kvarterets uteplats. En av dem är en mastersvit med badrum i galleriet, vilket ger
den en charmig touch.

Från det tredje rummet finns tillgång till en spektakulär 30 m  terrass som vetter mot
kvarterets innergård.

Kort sagt är det ett tillfälle som du inte ska tveka att besöka.

lucasfox.se/go/bcn39107

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, , ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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