REF. BCN35727

350.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Gràcia, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gràcia » 08024

2

2

91m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

En venda pis d´obra nova de 2 dormitoris a prop de
Gràcia, Barcelona.
Aquesta propietat meravellosa forma part d'una esplèndida promoció d'obra nova a
Can Baró, Barcelona, a prop de l'emblemàtic barri de Gràcia. Té una planta baixa de
79 m² útils i ofereix una còmoda distribució, amb un lluminós saló, dos dormitoris i
dos banys.
S´entreguen amb cuina equipada de primera, climatització ecològica per conductes d
´aerotèrmia i eficiència energètica garantida gràcies a un bon aïllament. Acabats com
el paviment porcellànic gris de la marca Venatto donen un toc d'elegància i classe a
aquests habitatges.
Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
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lucasfox.cat/go/bcn35727
Ascensor, Llum natural, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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.
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