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ÖVERBLICK

Exceptionell lägenhet att renovera med totalt 269 m² och
7 sovrum i ett idealiskt läge i Eixample Left med utsikt
över Plaça Doctor Letamendi och Enric Granados

Denna imponerande fastighet att renovera har en yta på 269 m² och har för
närvarande sju dubbelrum, inklusive huvudsovrummet, tre badrum och ett kontor
med tillgång till det inre galleriet, men layouten kan ändras för att anpassa sig till
köparens livsstil och personliga krav.

Fastigheten upptar hela våningsplanet med högt i tak och är organiserad med
dagytan, där vi hittar ett 62 m² stort vardagsrum och matsal med öppen spis i norr,
och tillgång till kök, kontor, ett av badrummen och de två mindre sovrummen (10 m²
vardera).

På andra sidan lägenheten har vi nattområdet med två medelstora sovrum (13 m²
vardera), två större sovrum (15 m² och 16 m²), masterrummet (23 m²) med inbyggd
garderob och de andra två badrummen . De tre större sovrummen har alla fönster i
söderläge, vilket ger mycket dagsljus.

Det har ett utmärkt läge i centrum av staden, intill Enric Granados. Det ligger närmare
bestämt på andra våningen i en klassisk byggnad med hiss och conciergeservice, med
utsikt över torget med utsikt över träden. I grannskapet har du ett fantastiskt läge
med några av de bästa barerna och restaurangerna i Barcelona, och bara fem
minuters promenad från Passeig de Grácia.

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

Kontakta oss gärna för mer information om denna fantastiska möjlighet.

Renoveringsprojektplan tillgänglig för en tre sviter och två dubbelrum, med ett öppet
kök till det stora vardagsrummet och en separat tvättstuga. Fråga oss om det!

lucasfox.se/go/bcn39667

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
I behov av renovering , Exteriör,
Dubbla fönster
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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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