
SÅLD

REF. LFS9065L

4 200 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 3 Sovrum med 59m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

3
Sovrum  

3
Badrum  

251m²
Planlösning  

59m²
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

En lyx bostadsutveckling med 12 moderna våningar till
salu i ett exceptionellt läge bredvid Barcelonas exklusiva
Passeig de Gràcia

En listad byggnad med stort arkitekt värde är Rosselló 257 ett av de bästa exemplena
på Barcelonas rationella arkitektur. Designad av Robert Terrades, skryter det med
rena,  functionella och flexibla öppna ytor.
Carlos Ferrater, en av Spaniens ledande arkitekter arbetar för att bevara ett tidsläst
projekt, både inne och ute. 
Med utsikt över Palau Robert trägårdana, Passeig de Gràcia och Diagonal, erbjuder
Rosselló 257 den perfekta balansen mellan smakfull komfort och att ligga i hjärtat av
Barcelona.

lucasfox.se/go/lfs9065l

Terrass, Hiss, Parkett, Uppvärmning,
Renoverad, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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