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ÖVERBLICK

Ny 3-rumslägenhet till salu i ett utvecklingsområde med
terrass med avkopplingsområde i Poblenou, Barcelona.

Ramón Turró Alaba nybyggnation har ett utmärkt läge i ett bostadsområde i
Poblenou i Barcelona med stor projektion, @22-distriktet. Det är ett mycket lugnt
område, med angränsande grönområden och nära stranden, men som erbjuder dig
alla typer av tjänster, samt utmärkta kommunikationer med resten av Barcelona.

På samma sätt erbjuder utvecklingen sina invånare en terrass med ett
avslappningsområde på täckt golv, perfekt för att koppla av efter en lång arbetsdag,
samtidigt som de beskådar den fantastiska panoramautsikten över staden, såväl som
vackra solnedgångar.

Huset har en modern och funktionell design som tillåter insläpp av mycket naturligt
ljus, med rymliga interiörer designade till minsta detalj.

Lägenheten har tydligt differentierade dag- och nattytor. När du kommer in till höger
finns dagdelen, med vardagsrum/matsal och det öppna köket, med stora fönster som
släpper in rikligt med dagsljus. Tillbaka vid ingången, till vänster, hittar vi
nattområdet, med ett enkelrum, ett dubbelrum, ett komplett badrum för att tjäna
dem och master bedroom med sitt privata badrum.

Huset har de bästa egenskaperna och teknisk utrustning och drar nytta av utmärkt
energieffektivitet. Bland dem kan vi lyfta fram dess ekparkettgolv, de stora
garderoberna eller led-lamporna.

Badrummet har golv i stengods i porslin, utrustning av märket Roca och en elektrisk
handdukstork i krom.

Slutligen har du möjlighet till parkeringsplats i källaren i samma byggnad mot en
extra kostnad.

Kontakta oss för mer information om denna utmärkta nya utveckling i det
eftertraktade @22-distriktet.

lucasfox.se/go/bcn26791

Gym, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Uppvärmning,
Renoverad, Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Dubbla fönster
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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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