
SÅLD

REF. BCN31320

445 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08025

2
Sovrum  

1
Badrum  

68m²
Planlösning  

3m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Exklusiv nybyggd 2-rumslägenhet med balkong till salu
intill Sagrada Familia i Barcelona.

Lucas Fox presenterar Córcega Sardenya, en exklusiv nybyggd utveckling i hjärtat av
Barcelonas Eixample, närmare bestämt bredvid Sagrada Familia. Det är ett lugnt
bostadsområde, med alla typer av tjänster, samt turistattraktioner, grönområden och
en utmärkt förbindelse med resten av staden.

Lägenheten ligger i ett helt nytt femvåningshus med hiss som binder samman alla
våningsplan. Det finns bara två grannar per våning, för större sinnesro för de boende.

Denna lägenhet med två sovrum drar nytta av en modern design, med raka linjer och
färger i ljusa och neutrala nyanser som ger en utmärkt känsla av rymd till fastigheten.
Dessutom, för att förbättra utrymmets flytbarhet och amplitud, finns det en dagyta
med öppen planlösning, med vardagsrum, matsal och kök i ett fritt flytande utrymme.
Vardagsdelen har utgång till en balkong som ger mycket ljus.

Nattområdet erbjuder två sovrum, ett av dem med tillgång till balkongen, och ett
komplett badrum.

Fastigheten har stora fönster som släpper in rikligt med naturligt ljus och fantastisk
utsikt över gatorna i Barcelonas Eixample. Slutligen erbjuds de med ett fullt utrustat
kök med bästa kvalitet.

Vänligen kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn31320

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Balkong

REF. BCN31320

445 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08025

2
Sovrum  

1
Badrum  

68m²
Planlösning  

3m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/bcn31320
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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