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€830,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08007
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ÖVERBLICK

Underbar egendom med 1 sovrum på Passeig de Gracia,
en av de mest privilegierade och kända vägarna i
Barcelona.
Passeig de Gracia i Barcelona, stadens mest symboliska väg, erbjuder dig möjligheten
att förvärva en unik fastighet i en av dess enastående byggnader. Denna majestätiska
byggnad ligger i Quadrat d'Or, mellan Gaudís modernistiska arkitektur och den
emblematiska Plaça Catalunya. Det är en ståtlig egendom som har restaurerats och
integrerats i Barcelonas magnifika stadsarv.
Passeig de Gracia är den mest centrala och viktigaste gatan i Barcelona. Det är ett
elegant och prestigefylldt område där restauranger, hotell, avancerade butiker och
byggnader med utsökt arkitektoniskt värde finns.
Lägenheten har ett stort vardagsrum som är perfekt för att njuta av den bästa
utsikten över staden Barcelona, ett utrustat pentry och ett badrum. Golvet är irokoparkett, köket är av märket Bulthaup, apparaterna är Gaggenau och badrummet är av
Duravit och Hans Gröhe. Dessutom är installationen av luftkonditionering
zonspecifik.
Samhället har en porttjänst från 9:00 till 20:00 och har fyra hissar.
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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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