
SÅLD

REF. BCN14780

974 850 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 2 Sovrum med 56m² terrass till salu i Sant Gervasi -
Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08006
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ÖVERBLICK

Vacker lägenhet med 2 sovrum till salu i Sant Gervasi-
Galvany med en 56m² terrass och gemensam pool.

Plato Apartments är ett unikt projekt i Sant Gervasi Galvany, i en byggnad från 1930-
talet designad av Enric Sagnier, en av Kataloniens mest kända arkitekter. Sant
Gervasi-Galvany är ett populärt grannskap bland familjer som söker ett lugnt men väl
anslutet område i staden och har en välkomnande atmosfär med en lokal marknad
och ett brett utbud av restauranger, barer och butiker. Dessutom möjliggör den
upphöjda inställningen en fantastisk utsikt över staden Barcelona.

Denna vackra lägenhet på 90 m² erbjuder 2 sovrum och 2 badrum, ett rymligt
vardagsrum med matplats med det fullt utrustade köket. Den här lägenheten har en
spektakulär terrass på 56 m² och nås från vardagsrummet och är perfekt för att äta
ute och utnyttja det utmärkta klimatet. Detta eleganta hem har massivt trägolv och
interiördesign av hög kvalitet.

Förutom den privata terrassen kan invånarna njuta av den gemensamma trädgården
och poolen. Det finns också ett gym och ett nöjesområde och privata säkra
lagringsanläggningar.

lucasfox.se/go/bcn14780

Terrass, Swimming pool, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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