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1 300 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08008
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2
Badrum  

118m²
Planlösning  

2m²
Terrass
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ÖVERBLICK

2-rumslägenhet med en utmärkt blandning av modern
elegans och historisk charm till salu i en nybyggd
utveckling i Barcelonas Eixample Izquierdo.

Denna magnifika nybyggda utveckling har ett strategiskt läge i hjärtat av Barcelona.

Casa Maury Pares nybyggda utveckling erbjuder denna lägenhet i en rehabiliterad
byggnad som bibehåller den främre och bakre fasaden på den ursprungliga
byggnaden, förutom huvudtrappan och dess takfönster. Resten av interiören av
byggnaden är nybyggd, vilket kommer att erbjuda större komfort, som erbjuds av
2000-talets hem, samtidigt som den behåller en elegant närvaro. Det vill säga att det
erbjuds en utveckling som kombinerar den klassiska arkitekturen i Barcelonas
vänstra Eixample med moderna interiörer.

Detta hus, som ligger på första våningen, erbjuder ett rymligt vardagsrum/matsal
med ett halvöppet kök med balkonger som vetter mot den emblematiska Mallorca-
gatan och två dubbelrum, inklusive det yttre master bedroom med eget badrum.

Lägenheten erbjuder en modern design, med naturliga material i ljusa och neutrala
färger. Likaså läggs stor vikt vid ljuset, utrymmenas fördelning och amplitud, med
stora fönster och skjutdörrar som möjliggör öppenhet och flytbarhet i utrymmen.

Kvaliteterna i detta projekt är exklusiva, med ett utrustat kök, golvvärme, ett hållbart
aerotermiskt system, naturliga trägolv, bland annat.

Du har även möjlighet att mot en extra kostnad skaffa parkeringsplats på samma
fastighet.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn31660

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Uppvärmning, Renoverad,
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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