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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sant
Gervasi - Galvany, Barcelona

Al carrer Muntaner, a l'exclusiu barri de Sant Gervasi-Galvany, trobem ubicada
aquesta promoció d'obra nova amb tan sols un apartament disponible. L'edifici de 7
plantes està completament renovat i conserva la façana original així com algunes
característiques d'època. També compta amb ascensor, servei de consergeria,
videoporter i una rampa d'accés per a minusvàlids. Està molt ben situat a prop del
Turó Park, avinguda Diagonal i Passeig de Gràcia, i es troba a pocs minuts amb
transport públic del nucli antic de Barcelona i del mar.

Les 29 propietats d'alta gamma ofereixen apartaments d'1, 2, 3 o 4 dormitoris.
L'última unitat disponible està situada a la planta baixa i disposa de 4 dormitoris i
jardí privat. Els apartaments gaudeixen d'acabats d'alta qualitat com terres de
parquet, calefacció de gas, aire condicionat, finestres de doble vidre amb persianes
motoritzades i un traster individual per habitatge.

Última oportunitat per adquirir un apartament en aquesta promoció d'obra nova,
situada en una zona molt cobejada.

aspectes destacats

Ubicació exclusiva a Sant Gervasi-Galvany
Propietat de 4 dormitoris
Acabats d'alta qualitat
2 Trasters inclosos en el preu

lucasfox.cat/go/bcn6090

Jardí, Ascensor, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural, Vestidor,
Interior, Finestres de doble vidre ,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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