REF. BCN34783

1 000 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 45m² terrass till salu i Diagonal Mar,
Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Diagonal Mar » 08019
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Underbar ny möblerad lägenhet med 3 sovrum och en
terrass med utsikt över staden och havet till salu i den
eftertraktade utvecklingen av Diagonal Port, Barcelona.
Denna lägenhet är en del av Diagonal Port-komplexet, som består av 143 nya
bostäder i 2 16-våningsbyggnader med exceptionella gemenskapsfaciliteter i
Barcelona-kvarteret Diagonal Mar.
Denna gated community erbjuder välskötta grönområden, infinitypooler på taket och
avkopplingsområden, en lekplats och ett spelrum inomhus, ett socialt rum, gym,
studierum och en skönhetssalong, vilket ger känslan av att vara på semester året
runt. . Den har också en parkeringsplats.
Denna lägenhet ligger på trettonde våningen och har en hall som leder till tre
sovrum, ett av dem med eget badrum, plus ytterligare ett badrum. Därefter hittar vi
ett stort vardagsrum, en matsal och ett separat kök som leder till en vacker terrass
med underbar utsikt över havet och staden.
Kontakta oss för att ordna en visning av denna magnifika moderna lägenhet som
finns till salu, fullt möblerad och utrustad, redo att njuta av.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcn34783
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Skönhets salong , Service-hiss,
Säkerhet, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Bibliotek
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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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