
REF. BCN16794

698 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08009

3
Sovrum  

2
Badrum  

102m²
Planlösning  

1m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Elegant 3-rumslägenhet till salu i en helt ny utveckling på
Passeig de Sant Joan, Barcelona.

Den här lägenheten ligger i en byggnad från 1900 som genomgår fullständig
renovering och kommer snart att erbjuda en fantastisk samling helt nya lägenheter.

Det fantastiska läget på Passeig de Sant Joan, en stor aveny som skivar genom
Eixample och Gracia-distrikten i Barcelona City, börjar vid det symboliska Arc de
Triomf-monumentet och slutar på Travessera de Gracia, är perfekt för att njuta av
livet i staden till fullo . Ciutadella Park, Sagrada Familia och Port Olimpic ligger alla
inom bekvämt räckhåll från detta strategiska centrala läge.

Denna lägenhet, en av 2 på första våningen, erbjuder 105 m² av boende fördelat som
vardagsrum med en trevlig balkong, fullt utrustat kök, 3 dubbelrum och 2 badrum,
varav en är en-suite. Moderna finish och ett neutralt färgschema har valts för att
skapa en elegant stadskärna.

Kontakta oss för mer information om detta helt nya hem till salu i Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn16794

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Solpaneler, Renoverad,
Nybyggd, Luftkonditionering, Interiör,
Exteriör, 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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