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Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
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ÖVERBLICK

Nybyggd 2-rumslägenhet till salu i Eixample Right,
Barcelona.
Pau Claris Arago presenterar 10 exceptionella nya lägenheter i hjärtat av Barcelona. I
en kulturminnesmärkt byggnad med tidstypiska detaljer och fasader, kapslar denna
utveckling in Barcelonas historia samtidigt som den främjar ett modernt boende. Det
är en central men ändå fridfull miljö med utsikt över Carrer de Pau Claris och den
trädkantade gångvägen Pasaje Mendez Vigo. Dessutom, med den exklusiva Passeig de
Gràcia bara ett kvarter bort, är detta verkligen ett privilegierat postnummer.
Denna lägenhet på andra våningen har en layout med 2 sovrum, 2 badrum och ett
vardagsrum, matsal och kök i öppen planlösning med 2 balkonger med utsikt över
Carrer Pau Claris.
Byggnaden i sig är värd att beundra, den stora foajén har modernistiska klinkergolv
och fresker, en hiss leder till varje våning.
Ytbehandlingar och material är av högsta standard, inklusive Bulthaup och Neff kök,
Roca, Duravit och Hansgrohe badrum. Alla fastigheter är redo för internet och
utrustade med toppmoderna säkerhetsfunktioner för total sinnesfrid.
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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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