
REF. BCN31661

1 250 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08008

3
Sovrum  

2
Badrum  

116m²
Planlösning  

4m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

3-rumslägenhet i en ny utveckling i Eixample, med en
utmärkt blandning av modern elegans och historisk
charm.

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

Byggnaden har bibehållit den främre och bakre fasaden, förutom huvudtrappan och
dess takfönster. Resten av interiören i byggnaden är ny och ger all komfort från 2000-
talets hem samtidigt som det bevarar ett elegant utseende.

Detta hem, som ligger på första våningen, erbjuder ett rymligt vardagsrum/matsal
med balkonger som vetter mot det emblematiska Carrer Mallorca, 3 dubbelrum, som
är mastersviten som vetter utåt med badrum och privat balkong.

Ytbehandlingarna i det här projektet är exklusiva och erbjuder utrustade kök,
golvvärme, ett hållbart aerotermiskt system, naturliga trägolv, bland annat.

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

Kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/bcn31661

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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