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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Turó
Park, Barcelona med ett start pris på 6,000,000 €

Vi presenterar en av de sista återstående lägenheterna i hela våningen i denna nu
internationellt hyllade bostadsutveckling. Belägen på 5:e våningen och mäter 600 m²,
erbjuds lägenheten i skal- och kärnskick, vilket gör att ägaren kan skapa sin egen
skräddarsydda interiör. Ett internt team finns tillgängligt för att utföra inredningen,
eller så kan ägaren välja sin egen favoritinredare.

Detta nationella arv, ikoniska byggnad, designades av Marc Saugey 1969 för
kontorsbruk. Det omvandlades till bostäder av den brasilianska arkitekten Marcio
Kogan 2017. Hem till en uppsättning av bara 8 helvåningslägenheter, drar invånarna
nytta av en nivå av exklusivitet, integritet, säkerhet, tjänster och bekvämligheter som
saknar motstycke i Spanien.

Byggnadens elliptiska form, i kombination med fönster från golv till tak, ger varje
lägenhet en spektakulär 360-graders utsikt över staden och Medelhavets solljus
genomgående.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn19082

Inomhuspool, Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Skönhets salong, Service-hiss, Säkerhet,
Rullstolar, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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