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DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Eixample Right, Barcelona

Encontramos esta maravilhosa promoção de novas construções, com 23
apartamentos distribuídos em 6 andares, em um elegante edifício no distrito central
de Eixample, em Barcelona, a poucos minutos da La Sagrada Família e do Passeig de
Sant Joan.

As dimensões dos apartamentos podem variar de 66 m² a 124 m² e podem ser de 2 ou
4 quartos. Todos os quartos são espaçosos, luminosos e passaram por uma pequena
reforma que combina elementos modernos com elementos tradicionais, todos com
resultados impressionantes. Os recursos incluem janelas à prova de som Climalit
para total tranquilidade em cada casa, ar-condicionado e cozinhas muito bem
projetadas, totalmente equipadas com bancadas Silestone, uma ilha central e
armários de cozinha cinza alto brilho. O tijolo da caravista e o piso de parquet de alta
qualidade em espinha de peixe criam um ambiente de design contemporâneo.

Uma oportunidade única de adquirir uma propriedade maravilhosa no coração de
Barcelona, seja para desfrutar de uma nova casa elegante ou de um investimento
sólido.

Destaques

Excelente localização no Eixample
Acabamentos de alta qualidade
Impressionante design de interiores
Bom investimento com benefícios imediatos
Possibilidade de pagar 3% de IVA em vez de 10% (dependendo das condições)

lucasfox.pt/go/provenza-apartments

Vendido

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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