
REF. BCN39751

750 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 3 Sovrum med 125m² terrass till salu i Gràcia, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gràcia »  08012

3
Sovrum  

1
Badrum  

72m²
Planlösning  

125m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Till salu takvåning med stor potential i ett av de bästa
lägena i Vila De Gràcia. Fastigheten ligger i hjärtat av
Gràcia, 2 minuter från Plaza del Diamante och Plaza de la
Revolución.

Gård från 1980 i gott skick med få grannar. Fastigheten består av 71 M2 och två
terrasser - en vid foten av vardagsrummet på 63 M2 som omger hela huset och den
andra privata terrassen som nås från denna terrass via en spiraltrappa och som
täcker hela lägenhetens yta.

När vi kommer in finner vi en mysig hall och dess kök, för närvarande stängt med sitt
bruksområde. Vi går till dagdelen där vi hittar ett rymligt vardagsrum-matsal med
rikligt med dagsljus som ger oss tillgång till den fantastiska terrassen. Till vänster
hittar vi ett rum med ett stort fönster mot samma terrass. Vi når nattområdet genom
en dörr där vi hittar två helt exteriöra dubbelrum som delar badrum med badkar.
Bredvid detta badrum hittar vi en välkomsttoalett för att betjäna gästerna.

Möjlighet att förvärva en helt exteriör takvåning och göra det efter köparens smak.

Möjlighet att förvärva parkeringsplats belägen på samma fastighet.

lucasfox.se/go/bcn39751

Utsikt över bergen, Terrass, Hiss,
Naturligt ljus, Utsikt, Uppvärmning,
Rullstolar, Nära transportmedel,
I behov av renovering , 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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