
REF. BCN7721

2 300 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 102m² terrass till salu i Sarrià, Barcelona
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ÖVERBLICK

Renoverad lyxig duplexlägenhet till salu i det
eftertraktade stadsdelen Pedralbes i Barcelona, nära
Avenida Pearson. Med 2 parkeringsplatser ingår.

Detta fantastiska duplex beläget i Pedralbes har totalrenoverats i oktober 2017 med
material av bästa kvalitet och presenteras i helt nytt skick i en byggnad i 4 våningar
med 2 duplexfastigheter och 2 undergolv för parkeringsplatser och förråd.

Denna eleganta, lyxiga fastighet erbjuder ett rymligt vardagsrum - matsal som leder
till en solig trädgård på 102 m² som i sin tur leder till ett gemensamt område och
pool. Vardagsrummet ansluter till ett fantastiskt kök som är fullt utrustat med
Gaggenau apparater. Sovrummen på bottenvåningen inkluderar 2 dubbelrum - ett
som är en master svit med ett omklädningsrum och den andra har ett privat badrum,
som båda ger tillgång till en trevlig trädgård.

På bottenvåningen hittar vi ett enormt multifunktionsrum som kan användas som TV-
rum, lekrum eller gästrum och en annan sovrumssvit. Fastigheten har också ett
praktiskt tvättstuga.

Fastigheten har 2 stora, bekväma parkeringsplatser, ett förråd och det finns en
conciergeservice i byggnaden.

Platsen är oslagbar, med de bästa husen, restaurangerna, internationella skolor och
klubbar som Royal Tennis Club i Barcelona och Polo Club. Området erbjuder enkel
åtkomst till centrum och flygplatsen med buss, tåg och tunnelbana.

lucasfox.se/go/bcn7721

Trädgård, Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Service-hiss, Säkerhet,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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