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Moles Apartments Apartmentos, Gótico, Barcelona
Nova construção de Apartmentos à venda in Gótico, Barcelona
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DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Gótico, Barcelona

Localizado no coração do encantador Bairro Gótico de Barcelona, o Moles
Apartments oferece a oportunidade de viver em uma nova casa em um ambiente
histórico. O edifício foi completamente renovado para criar uma seleção única de
residências urbanas contemporâneas com belos acabamentos modernos e grande
luminosidade.

Com apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos disponíveis, o empreendimento é ideal para
uma ampla gama de clientes que procuram uma nova casa no centro da cidade.
Todos os pisos incluem uma cozinha aberta totalmente equipada, uma elegante sala
de jantar e casas de banho de qualidade.

Destaques

Localizado no coração da bela cidade velha de Barcelona
Acabamentos modernos e design de interiores elegante
Grande luminosidade

lucasfox.pt/go/moles-apartments
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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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