
REF. BCN12716

1 490 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 56m² terrass till salu i Sant Gervasi -
Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
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2
Badrum  

104m²
Planlösning  

56m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Takvåning med en stor privat terrass och pool till salu i
en ny utveckling i Sant Gervasi-Galvany, med material och
ytbehandlingar av bästa kvalitet.

Detta spektakulära takvåning är en del av en ny utveckling i Sant Gervasi-Galvany,
gränsar till det charmiga distriktet Gràcia. Den moderna byggnaden med 4 våningar
har de bästa materialen och ytbehandlingarna och består av 8 ljusa lägenheter.

Den här egenskapen ligger på byggnadens översta våning och mäter 104 m². Tillgång
till lägenheten ligger på nedre våningen, där vi hittar vardagsrum, kök, 3 sovrum och
2 badrum. Det finns också 3 balkonger på totalt 14 m². Övre våningen erbjuder en 42
m² privat terrass med pool, chill-out-område och en matplats; det perfekta utrymmet
att koppla av i slutet av dagen.

Liksom var och en av enheterna i denna utveckling har takvåningen ytbehandlingar av
bästa kvalitet, till exempel en dubbel ingångsdörr för total säkerhet, LED-belysning,
videointercom, laminatgolv och Siemens apparater.

Invånarna har tillgång till gemensam pool och takterrass och ett förråd och en
parkeringsplats för en motorcykel eller bil i källaren i byggnaden kan köpas.

En idealisk möjlighet för dig som söker ett helt nytt hem med de bästa funktionerna
och en utmärkt layout.

Ring oss idag för att besöka detta helt nya takvåning i Sant Gervasi, nära Gràcia.

Förväntat leveransdatum första halvåret 2021.

lucasfox.se/go/bcn12716

Terrass, Swimming pool, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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