REF. BCN22340

717 213 € Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Vänster » 08011
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Ny utveckling som erbjuder detta eleganta duplex med 3
sovrum i Eixample Left, Barcelona
Denna magnifika ståtliga byggnad från sekelskiftet på Gran Vía de les Corts Catalanes
har sin restaurerade ursprungliga fasad med nya fönster, bakom vilka vi hittar flera
spektakulära nybyggda hus till salu.
Renoveringen har genomförts på ett sådant sätt att dessa egenskaper ger det bästa
av modernitet tillsammans med charmen med periodens arkitektur. Lägenheten har
energieffektivitet i A-klass och har utrustats med avancerade apparater och de allra
bästa materialen och ytbehandlingarna i hela, inklusive laminerade dörrar med
stålhandtag, Inalco-bänkskivor i silke, emaljerade keramiska ytbehandlingar i badrum
och dubbelglasade fönster.
Den här egenskapen är en duplex belägen på fjärde våningen och mäter 98 m². På
ingångsplanet hittar vi vardagsrum, matsal, kök, badrum och balkong. På
övervåningen hittar vi ett sovrum med dubbelsäng, 2 enkelrum, ett badrum och en
balkong.
Kontakta oss för mer information.
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Hiss, Naturligt ljus, Parkett, Balkong,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Uppvärmning
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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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