
RESERVERAD

REF. BCN39857

1 280 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Lägenhet med 4 Sovrum med 21m² terrass till salu i Pedralbes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Pedralbes »  08034

4
Sovrum  

3
Badrum  

169m²
Planlösning  

21m²
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
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ÖVERBLICK

Helt exteriör våning, med fyra sovrum och tre badrum.

Fantastisk fastighet i Zona Alta i Barcelona. Det är en lägenhet med mycket ljus,
eftersom den har två orienteringar och tillräcklig höjd så att alla rum är exteriöra.

Den har även en stor terrass och generösa, rymliga och välfördelade innerutrymmen.

Lägenheten har en logisk och sammanhängande fördelning, som tydligt skiljer sina
två områden: dagområdet och nattområdet.

Ursprungligen hade denna lägenhet fyra rum, men för närvarande har antalet rum
minskat, vilket ökar utrymmet i huvudsviten och i vardagsrummet. I huvudsviten har
de skapat ett stort omklädningsrum utomhus med naturligt ljus.

Dessutom utökades matsalen genom att ett av de fyra ursprungliga rummen togs
bort. De kan dock lätt erhållas igen.

Å andra sidan har lägenheten 3 badrum, alla kompletta.

Den har AACC genom kanaler och uppvärmning av radiatorer, snickeriet är tillverkat i
aluminium med dubbel akustik och säkerhetsglas. · Innerdörrarna är av vitt trä,
liksom färgen på hela husets väggar.

Golvet är naturparkett i sovrum och porslin i resten av huset.

Den har ett gemensamt område med en pool och en lekplats, och en parkeringsplats
och ett förråd ingår i priset.

Samhället har en portvakt och 24 timmars övervakning.

lucasfox.se/go/bcn39857

Utsikt över bergen, Swimming pool,
Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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