
REF. BCN37927

445.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Sant Antoni, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Sant Antoni »  08015

2
Quartos  

1
wc  

48m²
Plano  

2m²
Terraço

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.pt Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartamento novo de 2 quartos à venda em Sant Antoni,
Barcelona.

Este novo empreendimento está localizado no charmoso bairro de Sant Antoni, no
bairro Eixample de Barcelona. O edifício de estilo clássico data de 1900 e foi
completamente renovado, oferecendo um elevador e atraentes áreas comuns. As
áreas comuns do edifício incluem lugares de estacionamento para bicicletas, uma
garrafeira, uma lavandaria e um terraço comum com duches exteriores, um lounge e
um bar de convívio.

O edifício é constituído por cave, rés-do-chão, sete pisos superiores e cobertura.
Oferecendo doze apartamentos e dois lofts duplex, este empreendimento oferece
casas totalmente mobiladas, equipadas e prontas a habitar. As cozinhas estão
equipadas com electrodomésticos embutidos (máquina de lavar loiça, forno, micro-
ondas, máquina de café e frigorífico), torneiras Zucchetti e bancada em porcelana.

Esta propriedade de 2 quartos fica no segundo andar e é o resultado de um conceito
de design inteligente, onde um único espaço pode ser transformado com um sistema
de painéis deslizantes. As camas podem ser escondidas em armários durante o dia, e
a cozinha e o banheiro ficam no centro da casa.

Esteja à vontade para nos contactar para mais informações.

lucasfox.pt/go/bcn37927

Terraço, Elevador, Luz natural,
Edificio da época, Vistas, Varanda,
Renovado, Perto de transporte público ,
Obra nova, Cozinha equipada,
Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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