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REF. MRS35654

624 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 4 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328
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2
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117m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Fantastisk duplex på ca 120 m² till salu i hjärtat av Alella,
Barcelona

Denna fantastiska duplex på cirka 120 m² är uppdelad i 2 våningar och har
gemensamma utrymmen med pool. Byggnaden byggdes 1998 och lägenheten
totalrenoverades nyligen och är i perfekt skick att flytta in i.

Layouten på denna lägenhet är mycket bekväm, eftersom vi på första våningen hittar
en matplats, kök och vardagsrum med en öppen planlösning som ger en mycket
rymlig känsla. Vi hittar även 2 sovrum och ett badrum. En balkong med plats för ett
komplett bord på denna nivå.

På övervåningen erbjuder fastigheten 2 dubbelrum med en terrass på varje sida med
ett komplett badrum och en tvättstuga.

Det är viktigt att nämna att byggnaden är utrustad med hiss som tar oss från garaget
till fastigheten. Takvåningen säljs tillsammans med 1 parkeringsplats och ett förråd.

För att ordna en visning, vänligen kontakta oss så hjälper vi gärna till.

lucasfox.se/go/mrs35654

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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