
REF. BCN38365

664 850 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 50m² terrass till salu i Eixample Höger,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08013

2
Sovrum  

2
Badrum  

132m²
Planlösning  

50m²
Terrass
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ÖVERBLICK

2-rumslägenhet med 50 m² terrass till salu i Eixample
Right, Barcelona

Dos de Maig-Mallorca är en ny utveckling som ligger i ett flerfamiljshus i Barcelonas
Eixample Right-område, mycket nära den magnifika kyrkan Sagrada Familia av Antoni
Gaudí.

Flerfamiljshuset byggdes 1975 och har 8 våningar över bottenvåningen, varav de 2
första är i dagsläget utformade som kontor och ska byggas om för bostadsbruk.

Denna fastighet ligger på andra våningen i byggnaden och har 2 sovrum, 2 badrum,
ett vardagsrum och kök med öppen planlösning och en stor terrass.

Dessa hem kommer att utrustas och färdigställas till en hög nivå, med funktioner som
naturliga trägolv, väggbeklädnad av trä och porslin, luftkonditionering genom kanaler
och ett aerotermiskt energisystem.

Ljusa, neutrala färgscheman och rikligt med naturligt ljus kompletterar den moderna
lyxkaraktären hos dessa fastigheter och gör dem till ett perfekt nytt hem som bara
kräver dina personliga tillhörigheter för att göra det hemma.

Kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/bcn38365

Terrass, Naturligt ljus, , Utrustat kök,
Renoverad, Nybyggd, Luftkonditionering,
Förråd, Exteriör, 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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