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Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 10m² terrass till salu i Diagonal Mar,
Barcelona
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ÖVERBLICK

Första våningen 3-rums fastighet med terrass, till salu i
utvecklingen av Diagonal Sky Towers.
Den exklusiva nya utvecklingen, Diagonal Sky Towers, erbjuder dig en underbar
lägenhet med 3 sovrum i Diagonal Mar, ett av de mest moderna områdena i
Barcelona, som ligger ett stenkast från stranden och köpcentret Diagonal Mar. Detta
bostadsområde är idealiskt för en familj eftersom det har utmärkta samhällsområden
för att använda och njuta av sina invånare, med en pool, minigolf och ett socialt rum.
Denna 115 m² stora fastighet består av ett vardagsrum med matsal med separat kök
med matplats, ett sovrum med dubbelsäng med eget badrum, två enkelrum och ett
komplett badrum. Dessutom drar nytta av en trevlig 10 m² privat terrass med utsikt
över bergen, den perfekta platsen att njuta av det privilegierade klimatet i området
och koppla av efter en lång dag.
Lägenheten, modern i stil, har avancerade ytor och material och är i utmärkt skick,
redo att flytta till. För din maximala komfort ingår en parkeringsplats i priset.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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lucasfox.se/go/bcn19542
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utsikt
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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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