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Corsega Gracia Pisos, Gràcia, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Gràcia,
Barcelona amb preus des de €840,000
Aquesta excel·lent promoció d'obra nova a Barcelona ofereix una impressionant
col·lecció de dúplex de 3-4 dormitoris i cases adossades de 3 dormitoris. Situades al
carrer Còrsega, situat al barri de Gràcia de Barcelona, a prop del passeig de Sant Joan
i de l'avinguda Diagonal, els habitatges estan perfectament situats per gaudir de tot
el que ofereix la ciutat.
Els residents tindran accés a molt bon espais comunitaris, incloent la impressionant
piscina al terrat des de la qual es pot gaudir de les millors vistes de Barcelona. La
promoció disposa de pisos dúplex de 3-4 dormitoris, alguns d'ells amb terrassa. Les
cases de 3 dormitoris estan distribuïdes en 2 plantes i un soterrani amb aparcament
privat per a 2 cotxes, i també tenen terrasses a la planta baixa, ideals per aprofitar al
màxim l'envejable clima.
Tots els habitatges compten amb uns interiors preciosos de disseny modern i estan
equipades amb electrodomèstics i aixetes d'alta gamma de marques com Bosch,
Technal, Sants, Roca i Silestone. El disseny dels habitatges i els materials utilitzats
s'han seleccionat acuradament per aconseguir el màxim confort i elegància: el
resultat són uns habitatges precioses i luxoses al centre de la ciutat.
aspectes destacats
Ubicació excel·lent a Gràcia, a prop del passeig de Sant Joan i de l'avinguda
Diagonal
Dúplex de 3-4 dormitoris i cases adossades de 3 dormitoris
Piscina comunitària al terrat amb una vista fantàstica sobre la ciutat
Algunes unitats amb terrasses i aparcament privat
Materials, acabats i electrodomèstics de la més alta qualitat
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

€840,000

Planta 0

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

147m², Terrassa 55m²

Pis

€880,000

Planta 0

4 Dormitoris 3 Cambres de bany

154m², Terrassa 19m²

Pis

€925,000

Planta 0

4 Dormitoris 3 Cambres de bany

154m², Terrassa 19m²

Pis

€1,050,000

Planta 0

3 Dormitoris 3 Cambres de bany

279m², Terrassa 38m²

Pis

€1,150,000

Planta 0

3 Dormitoris 3 Cambres de bany

279m², Terrassa 38m²

Pis

€1,150,000

Planta 0

3 Dormitoris 3 Cambres de bany

279m², Terrassa 38m²
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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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