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ÖVERBLICK

Nybyggd lägenhet med en gemensam pool och parkering
till salu i Vallcarca, Gracia.

Denna nybyggda lägenhet (2005) har aldrig använts och presenteras därför i helt nytt
skick. Denna lägenhet ligger i Vallcarca med en pool och erbjuder lugn och ro i staden.

Lägenheten har 3 sovrum, varav ett har ett badrum medan de återstående
sovrummen delar ett andra badrum. Vardagsrummet är modernt och friskt medan
köket är fullt utrustat. Både loungen och köket har tillgång till en terrass på cirka 10
m².

Samtidigt som sovrummen har utsikt över den lugna gatan nedanför, har de
gemensamma områdena utsikt över den vackra trädgården som tillhör
bottenvåningen. Ägare kan också dra nytta av den stora stora gemensamma poolen
och terrassområdena.

Det finns värme, luftkonditionering och solpaneler plus 2 parkeringsplatser i samma
byggnad.

Denna lägenhet är perfekt för familjer eller par. Det kan också vara en intressant
investeringsmöjlighet tack vare dess utmärkta skick och bra läge i stadsdelen
Vallcarca.

lucasfox.se/go/bcn5511

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Jacuzzi, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Säkerhet, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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