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875 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd takvåning med 2 Sovrum med 42m² terrass till salu i Gotiska Kvarteren
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Gotiska
Kvarteren, Barcelona med ett start pris på 475,000 € och
renderings värde på 4%

Lucas Fox presenterar Sant Sever, en ny utveckling i en vacker historisk byggnad,
totalrenoverad, i hjärtat av Barcelonas gotiska kvarter, intill emblematiska monument
som Barcelonas katedral eller Plaça de Sant Felip Neri.

Utvecklingen erbjuder kommersiella lokaler, lägenheter och takvåningar, många av
dem med balkonger. De erbjuder mellan 1 och 4 sovrum med 2 badrum och ytor från
55 m² till 110 m². Dessutom kommer invånarna att ha tillgång till en gemensam
solterrass och utsikt över katedralen.

Lägenheterna har designats med utmärkt smak i modern stil, samtidigt som
periodens inslag, som de synliga takbjälken i taket eller de ursprungliga franska
fönstren från den modernistiska eran, har bevarats. Allt detta, utan att försumma
skapandet av utrymmen som är funktionella och bekväma.

När det gäller specifikationerna kan vi markera ekparkettgolven i vardagsrummet och
sovrum och keramiska golv i badrum och kök. I badrummen finns den bästa
sanitetsutrustningen, från märket Roca och kranar från Grohe -märket eller liknande.
Köken är fullt utrustade med Balay -apparater och Silestone -bänkskivor.
Fastigheterna har också nytta av ledbelysning.

Vänligen kontakta oss för mer information om denna exklusiva utveckling, med
lägenheter avsedda för singlar, proffs eller små familjer som vill bo på ett så
privilegierat och unikt läge.

Höjdpunkter:

1-4 sovrum, 2-badrumslägenheter
Balkonger
Plats i hjärtat av de gotiska kvarteren
Gemenskapens solarium
Renoverad byggnad

lucasfox.se/go/bcn31267

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, , Gemensam terrass,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Balkong
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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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