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Excellent takvåning med 3 Sovrum med 47m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009
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ÖVERBLICK

Helt ny takvåning med 3 sovrum med stor terrass till salu
på Passeig Sant Joan, Barcelona.

Denna nya utveckling har ett strategiskt läge på Passeig Sant Joan, en ståtlig
boulevard med gång- och cykelvägar, som sträcker sig från den trendiga stadsdelen
Gracia till den vackra Ciutadella-parken och Triumfbågen.

Det är en 5-våningsbyggnad av klassisk Barcelona-arkitektur, som erbjuder 7
magnifika bostäder på upp till 148 m² vardera, inklusive 4 duplex takvåningar på de 3
nya övre våningarna, med imponerande övre terrasser. Vad byggnaden beträffar har
den en ny hiss, en nyrenoverad entréhall, trappa och innergårdar samt en helt
restaurerad fasad.

Denna fastighet på 102 m² med en terrass på 47 m² ligger på fjärde våningen och har
3 rymliga sovrum, vardagsrum, matsal och kök med öppen planlösning och 3 badrum,
alla badade i naturligt ljus och inredda till en hög standard med en elegant neutral
färg schema.

Läget på Passeig Sant Joan, den oklanderliga renoveringen, det rikliga naturliga ljuset
och lyxen med en privat terrass kommer att tillfredsställa kraven från den mest
kräsna köparen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn39836

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, 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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