
SÅLD

REF. BCN2027

580 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

3
Sovrum  

2
Badrum  

115m²
Planlösning  

4m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Hänförande designer våningar i en ny bostadsutveckling i
en extremt väl renoverad byggnad i Gotico, Barcelona.
Belägen på en väldigt attractive gata, bara kort gångväg
från Port Vell och Barcelonas strand.

I en byggnad från1964, som från början var hem åt Barcelonas metall skrå, finner vi
denna eleganta nya bostadsutveckling designad av Turull Sorensen arkitekt studio,
som har transforerat hela konstruktionen  till ett chict bostads residens med garage i
källaren, bibehållande tidstypiska industri period detaljer och sammanför dem med
förstklasiga  designer element.

Den nya bostadsutvecklingen består av 20 våningar med en stor variation på ytor och
typslag från 45 m² studio lägenheter till 2 och 3-sovrums bostäder på 75 till 120 m²
och 3 hänförande vindsvånings fastigheter med underbara terasser och utsikt.  Det
finns för tilfället 4 fastigheter tillgängliga för köp.  Gotico området iBarcelona är
idealt för den som önskar uppleva den autentiska essensen av Barcelona.

Materialen som användts, bostädernas design för att optimera rymd och ljus och det
avundsvärda läget i Barcelona City gör denna till en av de bästa nya
bostadsutvecklingarna i de Katalanska huvudstaden.  

Only 4 units left!

lucasfox.se/go/bcn2027

Terrass, Hiss, Högt i tak, Uppvärmning,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör, 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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	Hänförande designer våningar i en ny bostadsutveckling i en extremt väl renoverad byggnad i Gotico, Barcelona. Belägen på en väldigt attractive gata, bara kort gångväg från Port Vell och Barcelonas strand.

