
REF. BCN14700

1 750 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
Sovrum  

3
Badrum  

174m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Ljus, nyligen renoverad 3-rumslägenhet till salu i en
utveckling med utmärkta gemensamma utrymmen och
tjänster belägen på Barcelonas Gyllene torg.

Ausias March – Bailen, byggt 1895, har ett avundsvärt läge på Barcelonas Gyllene torg,
ett centralt område av stor arkitektonisk, historisk och kulturell betydelse, nära den
glamorösa Passeig de Gràcia, den vackra Parc de la Ciutadella och småbåtshamnen.
stad, bland många andra intressanta platser.

Denna 6-våningsbyggnad har en unik arkitektur som kompletteras av nyrenoverade
utsökta interiörer och ett överflöd av gemensamma utrymmen, inklusive ett
fitnesscenter med spa.

Dessa exklusiva hem, unika i Barcelona, erbjuder möjligheten att njuta av
bekvämligheten av att bo i stadens centrum med mervärdet av att ha lyxiga tjänster
tillgängliga såsom en chaufför, säkerhet och 24-timmars flerspråkig concierge,
hyrcykelställ , massagestugor och en virtuell butler som svarar på dina sms-
förfrågningar inom några minuter.

Det här huset har 174 m² med 3 sovrum. När vi kommer in finner vi det mycket
rymliga och mycket ljusa vardagsrummet med det vackra köket i öppen planlösning,
välutrustat och med en central ö. Därefter erbjuds ett sovrum, ett kostnadsfritt
badrum och en tvättstuga. Slutligen finns det två andra sovrum, med två privata
badrum.

En unik möjlighet att investera i en verkligt speciell och spektakulär fastighet i staden
Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn14700

Inomhuspool, Spa, Portvakt, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, 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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