
SÅLD

REF. BCN6203

495 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 2 Sovrum med 12m² terrass till salu i Gràcia, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gràcia »  08012

2
Sovrum  

2
Badrum  

66m²
Planlösning  

12m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Listed hörn byggnad, daterad till 1890 med nyrenoverade
våningar, affärer på botten plan och tak vånings
fastigheter till salu på Vila de Gracia.

Nyrenoverade fastigheter i charmiga Vila de Gracia området i Barcelona, i en listad
hörn byggnad, daterad till 1890 med concierge service gemensam terrass och hiss.

Denna nya bostadsutveckling erbjude våningar med ytor som börjar på 75 m² i en
fullständigt renoverad historisk byggnad, kommersiella lokaler på botten plan och
några takvånings fastigheter. 

Residensen har blicit vackert designade av 2MArquitectura och kombinerar ny
teknologi med original detaljer så som höga dekorerade tak och mosaik golv plattor,
stora fönster, alla med balkonger och rikligt med naturligt ljus. 

Dessa konstfullt renoveradevåningarna är ideala som lyxiga stads hem eller
investerings fastigheter.

Höjdpunkter
Nyrenoverade våningar, kommers på botten plan och takvånings fastigheter
Underbart läge på Vila de Gracia
Högklassig renovering med senaste teknologin
Tidsenliga detaljer
Rikligt med naturlight ljus

lucasfox.se/go/bcn6203

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Högt i tak, , Uppvärmning, Tjänsteentré,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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