
REF. BCN39317

675 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 1 Sovrum med 60m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08007

1
Sovrum  

1
Badrum  

44m²
Planlösning  

60m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad takvåning med 1 sovrum och en privat
terrass på 60 m² i Eixample, precis bredvid Passeig de
Gracia.

Nyrenoverad 44 m² takvåning i söderläge med 1 sovrum, 1 badrum och en 60 m² stor
terrass som njuter av solen hela dagen. Det är byggt 1925 och ligger i en klassisk
byggnad som har blivit väl underhållen och har hiss.

Det tillgängliga utrymmet har utnyttjats fullt ut av den nya renoveringen som har
använt högkvalitativa material och finish, ett hem med ganska öppen planlösning som
bevarar originalelement som det katalanska välvda taket med distinkta natt- och
dagområden.

När vi kommer in i lägenheten hittar vi ett fullt utrustat kök i öppen planlösning med
vardagsrum. Takvåningen har ett dubbelrum som vetter mot utsidan, som har rikligt
med solljus och har en inbyggd garderob. När vi går vidare hittar vi ett rymligt
badrum med dusch.

Lägenheten har en 60 m² stor privat terrass på samma nivå som får direkt sol hela
dagen och skulle vara idealisk för uteservering eller bara njuta av solskenet året runt.

Ett utmärkt tillfälle att förvärva en pied-a-terre i Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn39317

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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