
SÅLD

REF. BCN10153

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 2 Sovrum med 11m² terrass till salu i Eixample Höger,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

2
Sovrum  

2
Badrum  

72m²
Planlösning  

11m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Eixample
Höger, Barcelona

Mallorca 236 är en helt ny utveckling som erbjuder 2, 3 och 4 sovrum i en nyrenoverad
Modernista-byggnad från början av århundradet. Byggnaden har en imponerande
ståtlig entré och gynnar en concierge-service. Det är idealiskt beläget i Eixample
Right-området i staden, i korsning med den prestigefyllda Rambla de Catalunya.

Det finns olika typer av fastigheter med storlekar från 72 till 183 m². Dessa vackra nya
bostäder stämmer överens med utmärkt kvalitet och rikligt naturligt ljus med
balkonger och typiska Eixample stil gallerier.

En bra möjlighet att förvärva avancerade lägenheter och takvåningar i denna
oslagbara Barcelona-plats.

slingor

perfekt plats
Nyrenoverad modernistisk byggnad
2, 3 och 4 sovrum enheter
Penthouse finns
Högkvalitativa ytor

lucasfox.se/go/bcn10153

Portvakt, Parkett, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Marmorgolv, Högt i tak, , , Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel, Interiör,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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