
REDUCERAT PRIS

REF. BCN39230

655 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 42m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
Sovrum  

2
Badrum  

103m²
Planlösning  

42m²
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

Till salu underbar fastighet i l'Eixample Right, i utmärkt
skick och med tre sovrum och en privat terrass på 42 m²

Denna vackra nybyggda lägenhet till salu har ett avundsvärt läge i l'Eixample Right.
Huset har designats och byggts oklanderligt med avancerad finish, vilket ger det en
modern och elegant stil.

När vi kommer in svänger vi vänster och hittar ett underbart rymligt rum med högt i
tak och mycket naturligt ljus, vilket gör det till en idealisk plats för sammankomster
med vänner och familj, eller för långa mysiga filmkvällar.

Återigen vid entrén och svänger till höger hittar vi ett perfekt utrustat kök och en
tvättstuga, följt av två sovrum, ett badrum och master bedroom med eget badrum
och en fin balkong som vetter mot kvarterets magnifika innergård, en idealisk plats
att sitta ner för att läsa en god bok och lyssna på fåglarnas sång.

En av höjdpunkterna i denna fastighet är den utmärkta uteplatsen med en privat
trädgård, där de nya ägarna kommer att kunna njuta av uteservering och barnen
kommer att kunna leka fritt, en stor lyx i ett så centralt hus i staden.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/bcn39230

Trädgård, Terrass, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Renoverad,
Nybyggd, Luftkonditionering, Exteriör,
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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