
VENUT/UDA

REF. LFS4447A

444.000 € Pis - Venut/uda
Espectaculars apartaments de nova construcció i 1 dormitori en venda a l'exclusiu
barri de l'Eixample, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08007

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

57m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Propietats de nova construcció ubicats en el centre d'una
de les zones més exclusives de Barcelona, l'Esquerra de
l'Eixample

Aquests apartaments de luxe en venda a l'Eixample estan situats en un edifici datat
de principis del segle XX, dissenyat pel conegut arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia.

Les propietats mesuren 57 m2 i han estat dissenyades conservant la preciosa façana.
Inclouen un dormitori i una cambra de bany.

Hi ha la possibilitat d'adquirir places d'aparcament en el mateix edifici.

Estan situats en un lloc ideal, a l'esquerra de la Rambla de Catalunya i a dos minuts
del Passeig de Gràcia.

Un propietat ideal al centre de Barcelona, al preciós barri de l'Eixample.

lucasfox.cat/go/lfs4447a

Ascensor, Aparcament, Obra nova
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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.

REF. LFS4447A

444.000 € Pis - Venut/uda
Espectaculars apartaments de nova construcció i 1 dormitori en venda a l'exclusiu
barri de l'Eixample, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08007

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

57m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Propietats de nova construcció ubicats en el centre d'una de les zones més exclusives de Barcelona, l'Esquerra de l'Eixample

